HELMOND, 29 maart 2019
Aan:

Bestuur TC ‘81

Onderwerp:

Notulen Bestuursvergadering d.d. 28 maart 2019

Alle bestuursleden aanwezig
Volgende vergadering : 20 juni 2019, 19:30 uur
Locatie
: “De Molen”
Notulen:
1.

Opening voorzitter
Iedereen keurig op tijd opent de voorzitter precies om 19:30 uur alweer de derde vergadering
van dit jaar. Jammer genoeg kon de eerste clubrit pas, vanwege de slechte
weersomstandigheden, op 24 maart plaatsvinden met 20 deelnemers.

2.

Mededelingen
Een aantal sportverenigingen uit Helmond zijn door de nieuwe organisatie Triathlon Brabant,
waaronder TC ’81, benaderd om te ondersteunen tijdens de eerste Triathlon Brabant welke
gaat plaatsvinden op 29 sep rondom de Berkendonk.
Maarten is bij een eerste bijeenkomst geweest en heeft, nadat de bosgroep heeft aangegeven
akkoord te zijn, aangeboden een deel van het loopparcours wedstrijd gereed te maken.

3.

Ingekomen stukken
Geen

4.

Definitieve vaststelling agenda
Geen wijzigingen/aanvullingen

5.

Behandeling notulen bestuursvergadering 09 januari 2019 (volgt)
a.
Geen aanvullingen/wijzigingen
b.
Notulen publiceren op website

6.

Behandeling actiepunten
Actiepunten 2019-01 en 02 Afvoeren

7.

Behandeling notulen algemene ledenvergadering 24 februari 2019 en vaststellen van
actiepunten
a.
Geen aanvullingen/wijzigingen
b.
Notulen publiceren op website

8.

Leden
a.
Jos van de Burgt zal binnenkort een hartoperatie ondergaan om zijn ritmestoornis te
beheersen
b.
Met Rini Plugers gaat het wat beter, alleen met zijn echtgenote gaat het momenteel niet
goed.
c.
Bij Toon van Erp is ontdekt dat hij problemen heeft met de Logopene variant van
Primaire Progressieve Afasie, (woordvindproblemen). Arie is bij Toon en Rosemarijke op
bezoek geweest en een goed gesprek gehad. Het fietsen en wandelen gaat Toon prima
af en heeft er veel plezier in. Op spraakgebied, uitdrukkingsvaardigheden, het vinden

d.

van de juiste woorden, het schrijven van brieven, begrijpen van teksten, gaat bij Toon
moeilijker. Toch zal hij zijn ritten als wegkapitein uitvoeren. Het bestuur wordt gevraagd
Toon op een goede wijze te ondersteunen tijdens zijn tochten.
Toon heeft een brief geschreven aan TC ’81 om zijn probleem uit te leggen en het
verzoek gedaan deze door te sturen aan de leden.
Maarten zal na a.s. zondag 31 maart, evt contact opnemen met de mogelijk nieuwe
leden.

9.

Rittencommissie
a.
Kalender is gevuld
b.
Enkele ritten aanpassen, zoeken naar evt. nieuwe ritten

10.

Helmtocht op 20 okt 2019
a.
Vanuit de ALV hebben de leden aangegeven ook in 2019 weer een Helmtocht te willen
organiseren. Harm en Maarten nemen deze klus weer voor hun rekening. Harm het
logistieke deel en alle overige in en rondom de blokhut en Maarten het totaal overzicht
en de Route.
b.
Maarten vraagt het bestuur waar hun voorkeur naar uit gaat betreffende de route;
terugvallen op een oude route, iets daar tussenin of een kope van afgelopen jaren.
Maartens voorkeur gaat uit naar innovatie, verander je niets dan krijg je op den duur
steeds minder deelnemers. Zie ook het ATB weekend te Overloon, nieuw evenement,
inschatting is dat er zeker 150 tot 200 deelnemers voor Overloon hebben gekozen i.p.v
de Helmtocht.
c.
Het bestuur verwacht echter dat onze routepijlers niet meer zo inventief zijn en willen
blijven bij de oude en vertrouwde routes.
d.
Maarten zal de routepijlers in mei bijeenroepen en het e.e.a. bespreken.

11.

ATB-route Bakelsbos en verbindingsroutes
a.
Route is geheel “zomerklaar” gemaakt. De rommel van de laatste storm is opgeruimd.
Spontaan heeft Robert Mush zich aangemeld om te helpen en heeft zich inmiddels laten
blijken als een waardevolle kracht.
b.
Ook de verbindingsroute is gecontroleerd en bijgewerkt in EasyGis
c.
Donderdag 18 april gaar Arie en Maarten naar de vrijwilligersavond in Oisterwijk
d.
Dinsdag 23 april gaan beide heren naar het NTFU Regio overleg in Deurne

12.

Sponsoren
a.
Geen bijzonderheden
b.
Harrie van den Heuvel zal Josef Maas, directeur IGOPost, namens TC ’81 een bloemetje
aanbieden. Josef heeft zorggedragen voor een prima sponsoring tijdens de Helmond
Tour
c.
2021 Eindigt het sponsorcontract van onze hoofdsponsor Mari van Boven. Zijn intentie is
om het contract te verlengen. Hoe dan ook zal begin 2020 daar zekerheid over moeten
bestaan i.v.m. mogelijke aanvulling of vernieuwing van het huidige tenue (actiepunt
2019-03)

13.

Financiën
Geen bijzonderheden

14.

Toerkalender 2019
Alle clubtochten 2019 zijn ingevuld. Evt. wijzigingen d.z.v. de rittencommissie

15.

Locatie en Vergaderschema 2019-2020
a.
20 juni
Bestuursvergadering de Molen
b.
19 sep
Bestuursvergadering de Molen
c.
9 jan 2020 Bestuursvergadering de Molen
d.
16 feb
Algemene Ledenvergadering de Molen
e.
12 maart Bestuursvergadering de Molen

16.

Activiteitenprogramma 2019
a.
5 jan 2020 Nieuwjaarsreceptie
de Molen
b.
8 feb
Kegel of Jeux de Boule avond
c.
4 aug
Verrassingstocht
verrassing
d.
16 nov
Feestavond
de Molen

17.

Rondvraag
Geen vragen

18.

Sluiten van de vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Arie om 20:40 uur, na iedereen hartelijk te danken voor de
positieve bijdrage, de bestuursvergadering

Met vriendelijke groet,
Maarten

Actiepunten
2018-01
2018-02

25e Helmtocht
25e Helmtocht

2018-03

Vertrektijden en
afstanden clubrit

2018-04
2018-05
2018-06
2018-07

Helmond Tour
2019
Activiteiten
Helmtocht
Kleding

2019-01

ALV

2019-02
2019-03

Activiteiten 2019
Tenue 2021

Gezellig samenzijn na afloop
Ja/nee samenvoegen BBQ en
feestavond
Vertrek 08:00 uur te vroeg;
Korte ritten op Vader- en
Moederdag
Brief naar andere clubs voor
gezamenlijke organisatie
Koppelen diverse activiteiten?
Banner
Nieuwe kleding nodig, gehele club
vragen
Voorbereiden ALV en
presentatiestukken inleveren bij
Maarten
Presentatie activiteiten 2019
Onder aandacht houden
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Afvoeren

Harm

Afvoeren

Maarten

Afvoeren
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Arie
Liesbeth
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Afvoeren
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Allen
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