HELMOND, 20 juni 2019
Aan:

Bestuur TC ‘81

Onderwerp:

Notulen Bestuursvergadering d.d. 20 juni 2019

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

Opening voorzitter
Om precies 19:30 uur opent Arie de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2.

Mededelingen
Geen

3.

Ingekomen stukken
a.
Belastingaangifte herbeoordeling belastingplicht
b.
Lokaal Sportakkoord voor Helmond,
Tijdens de startbijeenkomst in de Business Club van Helmond Sport waren vele
betrokkenen uit de sectoren sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig
maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en de gemeente Helmond geïnteresseerd in
wat een Lokaal Sportakkoord voor Helmond kan betekenen.
c.
De presentatie kun je nog eens nalezen via https://ssnb.nl/sportakkoord-helmond/
d.
In de op 18 juni aan jullie doorgestuurde e-mail, zie bijlage, Vervolg op de
startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Helmond kun je je eigen input invullen. De
thema’s (Inclusief sporten en bewegen, Duurzame infrastructuur, Vitale sport- en
beweegaanbieders, Positieve sportcultuur en Van jongs af aan vaardig in bewegen) van
het Nationaal Sportakkoord behandeld en is gevraagd per thema aan te geven:
- Dit gaat goed
- Dit kan beter
- Kansen
- Dromen
e.
Veel input is ontvangen, maar het is nog altijd mogelijk om jouw mening en ideeën aan
te leveren.
f.
De vervolgbijeenkomsten vinden plaats op:
i.
Dinsdag 27 augustus: thema Inclusief sporten en bewegen
ii.
Dinsdag 3 september: thema Van jongs af aan vaardig in bewegen
iii.
Maandag 9 september: thema Toekomst sportverenigingen (combinatie van de
thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders en
Positieve sportcultuur)
iv.
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: nog nader te bepalen,
daar houd ik jullie uiteraard van op de hoogte.
g.
Deelname aan deze bijeenkomsten is uiteraard mogelijk. Opgave via Maarten

4.

Definitieve vaststelling agenda
Geenwijzigingen/aanvullingen

5.

Behandeling notulen bestuursvergadering 28 maart 2019

a.

Als actiepunt Triathlon Brabant toevoegen (Actiepunt 2019-04)

6.

Behandeling actiepunten
Geen aanvullingen/wijzigingen

7.

Rittencommissie/clubritten/Chauffeur volgauto
a.
Rittencommissie/clubritten
Buitenstaanders worden via de media uitgenodigd deel te nemen aan onze clubritten.
Als extra noot zou hierbij vermeld kunnen worden : gratis, inclusief verzekering NTFU,
mits opgave van deelname bij secretaris, deelname aan max 4 opeenvolgende ritten.
Daarna dient aspirant lid daadwekelijk lid te worden, anders moet hem door een
bestuurslid verstaan gegeven worden dat zijn deelname aan meer clubritten niet meer
op prijs wordt gesteld. (actiepunt 2019-05)
b.
Chauffeur volgauto
Toon stopt er mee m.i.v. seizoen 2020. In geval van nood wil hij wel als reserve
chauffeur inspringen (Actiepunt 2019-06)

8.

Leden
Liesbeth heeft een aantal leden bezocht of telefonisch contact gehad.
a.
Jos van de Burgt
Na een pittige operatie gaat het relatief goed met Jos. In tegenstelling tot zijn karakter
moet hij het nu de komende tijd wel rustig aan doen.
b.
Han van Lierop is momenteel op vakantie. Liesbeth neemt zo spoedig mogelijk contact
met hem op. Han heeft helaas af moeten zeggen voor de Alpe D’Huzes. De club heeft
wel de sponsoring gestort.
c.
Jan Steenbakkers heeft i.v.m. met het zeer slechte weer 1 keer de klim naar boven
gedaan. Uiteraard is ook zijn sponsoring gestort.
d.
Ton Geenen is onlangs overleden. Liesbeth en Christa zijn bij het mooie afscheid
aanwezig geweest.
e.
Rini Plugers moet Liesbeth nog contact mee opnemen. Naar het schijnt gaat het niet
goed met zijn echtgenote.

9.

Helmtocht
Maarten moet er nog aan beginnen, maar komt voor elkaar

10.

Financiën
a.
Bob zal eerdaags de belastingformulieren invullen
b.
Aan de Stichting Alpe d’Huzes is 2 x € 50,- overgemaakt
c.
Aan de voormalig directeur van IGO-Post is vanwege zijn royale sponsoring voor de
Helmond Tour, bij zijn afscheid een bloemstuk overhandigd.

11.

Sponsoren en sub-sponsoren
Gaat het goed mee. Allen betalen keurig op tijd.

12.

Activiteitenprogramma 2019
Liesbeth denkt nog over een vernieuwde uitvoering. Bijvoorbeeld later vertrek en dan
doorfietsen, met een kort stop onderweg, naar het eindpunt.

13.

Regio overleg NTFU
Als bijlage bijgevoegd
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14.

SRE/Routebureau Brabant/ VisitBrabant / ATB-route Bakelsbos en verbindingsroutes
Nader: Visit Brabant doet in principe niets aan de bodemstructuur. Dit is voor de eigenaar van
de grond. Uiteraard willen zij wel bemiddelen.
Inmiddels heeft Maarten contact gehad met Brabant Water over enkele stukken track waar
veel mul zand ligt. Zij staan op het standpunt dat slechte paden e.d. inherent is aan het ATB
fietsen. Wordt het gevaarlijk dan willen zij evt ringmatten leggen. Maarten wordt verzocht de
gevoelige plaatsen aan te geven en foto bij te voegen.

15.

Rondvraag
Arie vraagt om input Rabo Clubactiviteiten.

16.

Sluiten van de vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Arie om 20:55 uur en dankt het gehele bestuur voor hun
aanwezigheid en inbreng.

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
2019-04

Activiteiten 2019
Tenue 2021
Triathlon Brabant

2019-05

Introducees
clubritten
Chauffeur
volgauto

2019-06

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
Ondersteuning evenement en
eigen deelname; email leden!
Goede communicatie en aan
afspraken houden
Toon stopt ermee

Liesbeth
Allen

afvoeren
Afvoeren

Harm

Afvoeren

Maarten

Afvoeren

Liesbeth
Arie
Liesbeth

Afvoeren
Afvoeren
Afvoeren

Allen

Afvoeren

Liesbeth
Allen
Maarten

Afvoeren

Arie
Arie
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