TOURCLUB ’81 HELMOND
Notulen digitale Algemene Leden Vergadering
Datum: 28-02-2021
Beste leden,
Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze bijzondere manier van uitvoering van onze wettelijk
verplichte Algemene Leden Vergadering.
Het bestuur heeft de behoefte zich te verantwoorden over het gevoerde beleid in 2020. Daarvoor is
zoals bekend een individuele schriftelijke lezing bedacht.
In dit verslag staat de vraag aangegeven met daaronder de antwoorden. Daar waar ja/nee staat is dit
een samenvatting van alle reacties. Zoals ook tijdens een bijeenkomst alle vragen/opmerking stellers
bekend zijn, zijn ook hier de namen weergegeven.
In blauw en cursief de reactie van het bestuur.
Gereageerd hebben 23 van de 33 leden
1.

Opening voorzitter
Beste leden
Het is voor mij ook een rare tijd jullie te moeten verwelkomen op een schriftelijke Algemene
Leden Vergadering. En dit in een jaar waar Tourclub’81 haar 40 jaar bestaan wil vieren!
Maar het leven gaat verder en corona zal de komende maanden vertrekken uit ons wereldje.
Dus ik houd me zoals je van een bestuurslid mag verwachten, bezig met de toekomst.
Tijdens onze bestuursvergadering van 7 januari j.l. hebben we al enkele actie punten
besproken over de verjaardag van Tourclub’81. Vooral de Helmtocht willen we bijzondere
aandacht geven. Ook hebben we geconstateerd dat enkele leden vanaf het eerste uur nog
steeds lid zijn. Prachtig, we gaan het vieren.
Jullie bestuur.
Ook dit jaar is er een bestuurslid aftredend en herkiesbaar, ik dus. Graag ben en blijf ik jullie
voorzitter. Vooral ook omdat jullie totale bestuur zeer betrokken is bij de vereniging. Altijd
allemaal actief aanwezig op de bestuursvergaderingen. Maar het gevaar van gedurende lange
tijd ongeveer hetzelfde bestuur in een vereniging te hebben is dat je teveel op de
automatische piloot gaat besturen. Ik persoonlijk heb er geen enkele moeite mee, indien
iemand van jullie mijn positie zou overnemen, om af te treden. Als voorbeeld: bij Tourclub
Stiphout wisselt elke twee jaar de voorzitter. Dus stel je beschikbaar en het bestuur kiest de
voorzitter. Zo niet, ben ik het weer.
Voor het komend jaar vraag ik wederom jullie aandacht voor de veiligheid tijdens onze ritten
en meld je aan als wegkapitein. Denk vooral aan onze sponsoren, vele hebben een moeilijke
tijd, koop lokaal. Nieuwe sponsoren, jullie initiatief, zijn altijd welkom.
Doe mee met Tourclub ’81 en zorg dat je een actief lid bent. Lees de doelen van onze club en
de betrokkenheid van de leden nog eens door in de notulen van de vorige ALV 2020.
Ik vraag dus jullie input voor een nieuw seizoen waar we op dit moment nog niet weten
wanneer we van start kunnen gaan.
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Graag wil ik jullie allemaal weer zo snel mogelijk persoonlijk ontmoeten.
Het bestaansrecht van een vereniging zijn de leden, niet het bestuur. Natuurlijk willen wij
graag een overzicht geven van het afgelopen jaar, maar het allerbelangrijkste is, jullie input.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk elkaar persoonlijk te ontmoeten, dus de vraag aan alle
leden, ga er eens even rustig voor zitten en denk na wat jullie zouden willen ondernemen met
Tourclub ’81 in 2021 en verder.
2.

Ga je akkoord met de notulen ALV 2020
a.
Ja

3.

Opmerking notulen ALV 2020
a.
Hein had een vraag over de niet geplaatste foto's waarop Maarten antwoord of dat is
om hem te beschadigen het volgende punt staat dat Ad vd Heuvel zegt dat dat wel eens
de bedoeling zou zijn maar dat heb ik zo niet gezegd (Ad van den Heuvel) Nader: Ad wil
niemand beschadigen en wil het hierbij laten
b.
B 4 Ik heb geen connecties met de Rabo, Kan ik dan toch stemmen ? (Hein Manders)
Nee, niet mogelijk. Je moet lid zijn van de Rabobank

4.

Heb je opmerkingen over deze notulen?
a.
Ja (Ad van den Heuvel) Zie 3.a.

5.

Opmerking notulen bestuursvergaderingen 2020
a.
Nee

6.

Ben je genegen plaats te nemen in de kascontrolecommissie
a.
Ja (Jos van de Burgt) Harm neemt contact op met Jos

7.

Ga je akkoord met het verslag van de penningmeester
a.
Ja

8.

Vragen, op of aanmerkingen of suggesties over het financieel verslag van Tourclub ’81.
a.
Hoe kunnen we het geld goed spenderen (Arie Manders) Harm zorgt voor een begroting
2022
b.
Gratis bandana en/of handschoenen met club logo (Peter van de Kerkhof) Afhankelijk
van de begroting 2022, parkeren naar 2022

9.

Decharge van de penningmeester volgt na de kascontrole. Gaat u hiermee akkoord?
a.
Ja

10.

22 februari 2021 bestaat TC '81 40 jaar. Heb jij misschien nog suggesties voor extra activiteiten
in het kader van dit jubileum?
a.
Ik ga er over na denken Later wil ik er op terug komen. (Christa van de Heijden) Dat was
het “Helmonds Rondje”
b.
Weekendje weg met de club en aanhang. (Harrie van den Heuvel) Nee, het wordt teveel
om te organiseren
c.
Weekend weg zonder aanhang (Maarten van Raak) Mogelijk indien er leden opstaan om
dit te organiseren. . Graag reacties naar de secretaris ( info@tc81.nl )
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d.

e.
f.
g.
h.

i.

11.

Helmtocht extra aandacht geven, zeker ook voor onze leden (Arie Manders) Het bestuur
onderzoekt de mogelijkheid om nadat iedereen binnen is op de startlocatie nog een
versnapering te nemen en een frietwagen te bestellen
Ardennenweekend met mooie routes (Ferdinand van den Boomen) Zie 10.b.
Mooie rit maar zo dat iedereen mee kan en gaat /?? (Jos van der Burgt) IZie 10.b.
Foto met alle leden indien mogelijk.(Toon Slaats) Ja, als het toerprogramma is opgestart
Een weg toertocht organiseren zoals de ATB tocht (Peter van de Kerkhof) Ja, mits er
voldoende leden zijn om dit mee te organiseren. Graag reacties naar de secretaris (
info@tc81.nl )
Misschien weer eens een ouderwets weekendje en dan met de echtgenoot/te en niet te
ver ri Duitsland net over de grens. Na de corona natuurlijk. (Hein Manders) Zie 10.b.

Arie Manders is aftredend en herkiesbaar bestuurslid. Ga je akkoord met de herbenoeming
van Arie ?
a.
Ja
De punten 12 t/m 15 worden door de organisatie Helmtocht opgepakt

12.

Ben je bereid om de organisatie van de Helmtocht te ondersteunen?
a.
Allen Ja

13.

Voorkeur voor een bepaalde taak clublid
a.
Is bekend (Harm van der Putten)
b.
Dezelfde taak als voorgaande jaren (Liesbeth Bloks)
c.
Maakt niet uit, overal inzetbaar (Christa van de Heijden)
d.
Nee (Elly Kools)
e.
Uitpijlen (Harrie van den Heuvel)
f.
Nee, maar ik heb niet de beschikking over een terreinwinst! (Henkie van Eemeren)
g.
Financiële handelingen ondersteunen (Bob Jonkers)
h.
Het zelfde als andere jaren (Hans van Deursen
i.
PR functie start finish (Arie Manders)
j.
Uitzetten van dezelfde deelroute als vorig jaar (Ferdinand van den Hoogen)
k.
Uitpijlen (Toon van Erp)
l.
Bekend bij Maarten (Toon Slaats)
m.
Mits ik tegen die tijd niet geopereerd ben/word en corona geen al te grote rol meer
speelt. (Henk Klarenbeek)
n.
Start/Finish (Ad Koolen)
o.
Uitpijlen (Peter van de Kerkhof)

14.

Wil je partner ook de organisatie ondersteunen?
a.
Ja (10) :
Harm van der Putten, Christa van de Heijden, Elly Kools, Harrie van de Heuvel, Toon
Valkenburg, Bob Jonkers, Arie Manders, Henk Klarenbeek, Rob van Heck, Ad Koolen
b.
Nee (9)
Hans van Deursen, Ad van den Heuvel, Peter Geeven, Ferdinand van den Boomen, Jos
van de Burgt, Toon van Erp, Toon Slaats, Peter van de Kerkhof, Hein Manders,
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15.

Voorkeur voor een bepaalde taak partner
a.
Harm van der Putten – Inschrijving
b.
Christa van de Heijden – Parkeerplaats
c.
Harrie van den Heuvel – Inschrijving en catering
d.
Toon Valkenburg – catering
e.
Elly Kools – catering
f.
Bob Jonkers – catering
g.
Arie Manders – inschrijving
h.
Henk Klarenbeek – inschrijving
i.
Rob van Heck – nuttig werk
j.
Ad koolen – Start/Finish

16.

Nog vragen of aanvullingen?
a.
Geef pijlen een nr. dan kun je het nr. van de pijl aangeven waar je bent als er iets is ?
(Christa ven de Heijden) Per km komt de afgelegde afstand aangegeven
b.
Goed materiaal (nietmachine) bij de Helmtocht (Peter van de Kerkhof) Harm zal alles
nog een keer controleren.

17.

Wil je graag een of meerdere ritten voor jouw rekening nemen?
a.
12 x Ja ; 11 x Nee Heel graag contact opnemen met Harm (06 5253 2768)

18.

Zo ja, vul hieronder je naam in en nummer van de rit
a.
Alleen achteraf kijken naar openstaande ritten. (Harm van der Putten)
b.
Ritnr 010 (Liesbeth Bloks)
c.
Ritnr 018 058 (Harrie van den Heuvel)
d.
Ritnr 041 en 026 (Henkie van Eemeren)
e.
Ritnr 008 (Hans van Deursen)
f.
Ritnr 007 (Arie Manders)
g.
Reeds opgegeven (Ad van den Heuvel)
h.
Reageer wel als e.e.a. duidelijk is rondom corona (Peter Geeven)
i.
Kersentocht (Toon Slaats)
j.
voor mijn werk moet ik, onregelmatig, in het weekend werken of inzetbaar zijn. hierdoor
kan ik moeilijk zeggen wanneer ik wel of niet de tijd heb om een rit voor te bereiden of
te leiden. (Rob van Heck)
k.
Ritnr 075 076 en 009 (Peter van de Kerkhof)
l.
Ben niet elk weekend thuis en weet ook niet wanneer ik een tocht zou kunnen rijden
(Hein Manders)

19.

Noteer hier je aanvullende vragen of opmerkingen
a.
Complimenten voor de invullijst (Christa van de Heijden)
b.
Allemaal veel fietsplezier toegewenst! (Henkie van Eemeren)
c.
Alleen een opmerking over de kascontrole als er. Maar 2 mogen komen om te
controleren en er wordt er een ziek dan hadden ze mij kunnen bellen. (Ad van den
Heuvel)
d.
Laten we vooral voorzichtig blijven met het rijden in een zwetend, stuivend, kuchend
peloton. de meeste van ons zitten in een risicogroep voor Corona. (Rob van Heck)
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i.

Voor ons als oude van dagen ligt de snelheid met een gemiddelde van 25 km. p/u
aan de hoge kant. Natuurlijk tellen ook de weersomstandigheden mee. Vraag is
om de snelheid aan te passen zodat de snelle makkelijk meekunnen en de
langzame plezier hebben in het fietsen. Er is natuurlijk hierover al veel discussie
geweest maar het wordt tijd hier iets mee te doen (Hein Manders) Snelheid blijft
max. 29,9 km/u. Van de wegkapitein wordt verwacht dat hij er zorg voor draagt
dat iedereen de gehele tocht zonder moeite in de groep kan blijven. Desnoods
geen kopwerk voor diegene die iets minder zit en verlagen van de snelheid.

Notulist,
Maarten van Raak
Secretaris

Arie Manders
Voorzitter
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