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HELMOND, 10 jan 2020
Aan:

Bestuur TC ‘81

Onderwerp:

Notulen Bestuursvergadering d.d. 9 jan 2020

Alle bestuursleden aanwezig
Volgende vergadering : 12 maart 2020, 19:30 uur
Locatie
: “De Molen”
Notulen:
1.

Opening voorzitter
Arie opent om 19:35 uur de vergadering en heet allen van harte welkom in dit nieuwe jaar
2020. Een jaar waarin gezelligheid voorop staat maar ook doelgericht het nieuwe seizoen
oppakken.

2.

Ingekomen stukken/mededelingen
a.
Na overleg in de kerstperiode tussen Arie en Maarten is besloten de
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering van de NTFU op te zeggen. Gebleken is dat de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering die de Gemeente Helmond biedt voldoende
dekking geeft. Scheelt ook weer € 150 in de clubuitgaven.
b.
Vanuit de NTFU is een nieuwe vlag NTFU met nieuw logo toegezonden + een 12 heerlijke
chocolaatjes.

3.

Definitieve vaststelling agenda
Geen wijzigingen/aanvullingen

4.

Behandeling notulen bestuursvergadering van 19 september 2019
De notulen worden gearresteerd.

5.

Behandeling actiepunten bestuursvergadering van 19 september 2019
a.
2019-03 Tenue 2021, Arie neemt in feb contact op met Mari van Boven. De
sponsoring 2020 is reeds voldaan.
b.
2019-07 Wisselen als een ketting; Het bestuur is geen voorstander; afvoeren
c.
2019-08 Vertrek en Afstand clubritten: De rittencommissie heeft de afstanden en
tijdstippen vertrek aangepast voor 2020; afvoeren
d.
2019-09 Lengte ATB route Bakelsbos aanpassen; Maarten is nog bezig met
onderhandelen met gemeente; aanhouden.

6.

Sponsor en subsponsors
a.
Arie heeft in februari afspraak met Mari over vervolg sponsoring.
b.
Subsponsors hebben allemaal betaald.

7.

Leden
a.
Pieter Dirks heeft lidmaatschap opgezegd.
b.
Peter van de Kerkhof heeft sleutelbeen gebroken

c.
d.
e.

f.

Riny Plugers is onder behandeling in ziekenhuis. Met zijn echtgenote gaat het slecht.
Verzoek aan Liesbeth hier aandacht aan te besteden.
Ton van de Elsen zit ook in de lappenmand. Na een fietsongeval is nu een teen
gebroken. Ook hier zal Liesbeth aandacht aan besteden.
Harrie van den Heuvel heeft opnieuw een operatie ondergaan om een melanoom
verder te verwijderen. Ook hier zal Liesbeth aandacht aan besteden. Arie heeft Harrie
gebeld, behandeling heeft plaats gevonden, flinke wond, Harrie krijgt volgende week
donderdag uitslag
Maarten van Raak heeft een afspraak met de longarts naar aanleiding van een CT scan.
Nader: geen bijzonderheden.

8.

Financiën
Under construction. I.v.m. de vakantie van Bob in het warme Spanje moet hij nog het e.e.a.
bijwerken. Hij zorgt ervoor dat voor de kascontrole alles is bijgewerkt.

9.

Evaluatie Helmtocht 2019
a.
Op zich is de Helmtocht 2019 prima verlopen. Ondanks het mindere weer toch ca 400
deelnemers. Hadden we andere jaren te weinig koek en zopie. Dit jaar was er veel over
en is dit verdeeld onder de leden. Indien dit in 2020 weer het geval is kan het overschot
beter naar de voedselbank gebracht worden. Het bestuur is het daar mee eens.
(Actiepunt 2020-01)
b.
N.a.v. het ongeval zal Maarten een aangepaste calamiteiten overzicht samenstellen en
zullen per km afstanden worden weergegeven. Bij de start wordt aangeraden om bij een
ongeval 112 te bellen en de organisatie om sneller de plaats ongeval te lokaliseren.
(Actiepunt 2020-02)
c.
Arie heeft het slachtoffer ongeval opgezocht, een bloemetje achtergelaten en het
ongeval geëvalueerd met slachtoffer. Slachtoffer was zeer tevreden met optreden
Tourclub. Arie heeft vandaag gebeld, het herstel duurt lang, komt goed en hij hoopt in
oktober weer mee te rijden

10.

Helmtocht 2020
Er gaan steeds meer stemmen op binnen TC ’81 dat de dag van de Helmtocht te lang duurt en
dat er weinig deelnemers op het verste deel van de afstand komen, mede omdat
verondersteld wordt dat het stuk Bakel te zwaar is en daardoor menigeen de afkorting neemt.
Maarten heeft daarom voorgesteld om de tocht in te korten naar resp. 25 en 40 km. De route
is al meerdere keren verkend en aangepast naar een aantrekkelijke route Zuid en Noord van
de N270 (Deurneseweg). T.z.t. wordt weer, evenals voorgaande jaren, een bijeenkomst met de
routerijders gepland. (Actiepunt 2020-03)

11.

ATB Bakelsbos/Verbindingsroutes
Het Bakelsbos ligt er uitmuntend bij. Ook de verbindingsroutes zijn gecontroleerd en
bijgewerkt. Vanuit Visit Brabant is vergoeding ontvangen.

12.

Voorbereiding jaarvergadering op 16 februari 2020
De agenda jaarvergadering wordt op punten aangepast

13.

Rittencommissie/programma 2020
a.
Programma 2020 wordt gepresenteerd door Harm. Vertrektijden vanaf 08:30 uur,
Maximale afstand 95 km
b.
Voorstel volgwagen Ad Bloks, Ad haalt op en bij toerbeurt wordt door 1 lid voor en 1 lid
na de rust gereden. Harm neemt dit mee tijdens jaarvergadering
c.
Ook de kettingwissel wordt tijdens de jaarvergadering besproken
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d.
e.
f.
g.

Invullijst meerijders wordt bij de geschreven rit gevoegd; invullen en inleveren bij
Maarten
Ander koffieadres; dan doorgeven aan Christa
Verbandtrommel en wielen worden bij Christa bewaard
Clubtelefoon vervalt bij clubritten

14.

Evaluatie activiteitenprogramma 2019/ Activiteitenprogramma 2020
a.
Geen bijzonderheden
b.
8 feb Kegelavond
c.
16 feb Algemene ledenvergadering
d.
12 mrt Bestuursvergadering

15.

Rondvraag
a.
Christa; heeft bij toeval Ad Koolen gesproken. Ad had geen uitnodiging ontvangen voor
de Nieuwjaarsreceptie. Maarten heeft dit nagetrokken. Hij heeft een fout gemaakt bij de
wijziging van het e-mail adres. Blijkbaar waren er meer leden die geen uitnodiging
hebben gehad. Christa kon alleen niet aangeven wie.
b.
Bob;
i.
Vraagt of de correspondentie omtrent de Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
aan hem toegezonden kan worden. Arie zal dit doen.
ii.
Vraagt of er ideeën zijn wat te doen met het materiaal; voorstel is om dit tijdens
de ALV aan de leden te vragen.
iii.
Alle leden hebben € 9,- betaald voor de volgauto. Om de verschillen tussen
clubcontributie/NTFU licentie en kosten volgauto te vereffenen zal een deel van
de betaalde volgautokosten (€ 7,50?) worden terugbetaald.

16.

Sluiten van de vergadering
Arie sluit om 21:30 uur de vergadering en wenst allen goede thuisreis.

Actiepunten
2018-01
2018-02

25e Helmtocht
25e Helmtocht

2018-03

2018-05
2018-06
2018-07

Vertrektijden en
afstanden clubrit
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

2018-04

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

Liesbeth
Allen

Afvoeren
Afvoeren

Harm

Afvoeren

Maarten

Afvoeren

Liesbeth
Arie
Liesbeth

Afvoeren
Afvoeren
Afvoeren

Allen

Afvoeren

Liesbeth
Allen
Maarten

Afvoeren
Aanhouden
Afvoeren

Arie

Afvoeren
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2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04

Chauffeur
volgauto
Wisselen
Rittencommissie
ATB Bakelsbos
Helmtocht
Helmtocht 2020
Helmtocht 2020
ALV

Toon stopt ermee

Arie

Aanhouden

Wisselen als een ketting
Betere afstand/tijd vertrek
Lengte vergroten
Overschot naar voedselbank
Vernieuwen calamiteitenplan
Bespreking routerijders 2020
Wat te doen met materiaal TC’81

Harm
Harm
Maarten
Liesbeth
Maarten
Maarten
Arie

Aanhouden
Afvoeren
Aanhouden

Met sportieve groet,

Maarten
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