HELMOND, maart 2021
Aan:

Bestuur TC ‘81

Onderwerp:

Notulen bestuursvergadering 18 maart 2021

Volgende vergadering:

17 juni 2021 Locatie : onbekend

Voor de eerste keer een digitale bestuursvergadering. Hiervoor werden de bestuursleden
uitgenodigd met onderstaande oproep. De week voorafgaande vergadering werd door alle
bestuursleden ingelogd om uit te proberen. Zodoende startte de vergadering op het aangegeven
tijdstip.
Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Team bestuursvergadering TC ‘81 op:
donderdag 18 maart 2021 Aanvang 19.30 uur
Deelnemen via je computer of mobiele app Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Agenda:
1.

Opening voorzitter.
Om 19:30 uur precies opende Arie de vergadering en heette iedereen welkom in deze toch wel
rare situatie. Het coronavirus, het 40 jarig bestaan van TC ’81 en zonder de gezelligheid van het
samen in een ruimte vergaderen. Arie is er echter van overtuigd dat ook deze wijze van
vergaderen gaat lukken. Hij hoopt echter dat een volgende vergadering weer samen in en
ruimte mogelijk is .Ook vermelde hij dat er voor het 40 jarig bestaan al het een en ander
gebeurd is, voor elk lid een cadeau Rondje Helmond en een prachtige reportage op Helmond
TV. Ook een mooi artikel in de Loop en vermelding in andere bladen. Vele reacties via
Facebook. Mooi!
Er zijn veel en uitgebreide agendapunten te behandelen dus laten we maar snel beginnen.

2.

Mededelingen.
Geen

3.

Ingekomen stukken.
a.
WBTR, wordt in pt. 17 behandeld
b.
Verzoek voor het beschikbaar stellen van fietsroutes, wordt in pt. 9 behandeld

4.

Definitieve vaststelling agenda.
Geen aanvullingen/wijzigingen op de agenda

5.

Behandeling notulen bestuursvergadering 07 januari 2021.
Geen aanvullingen of wijzigingen. De agenda wordt goedgekeurd.

6.

Behandeling actiepunten.
a.
2020-01 Helmtocht, overschot naar voedselbank, aanhouden
b.
2020-03 Helmtocht, voorbereiding uitpijlers, aanhouden
c.
2020-05 Aanschaf warmtedekens, aanhouden
d.
2020-07 40 jarig jubileum, wat gaan we doen, aanhouden
e.
2021-01 Diverse activiteiten , aanhouden
f.
2021-02 Adressering Rabobank, aanhouden
g.
2021-03 Gebouw scouting is gereserveerd, afvoeren
h.
2021-04 Organisatie Helmtocht, aanhouden
i.
2021-05 Activiteitenkalender 2021, aanhouden
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7.

Behandeling notulen algemene ledenvergadering 28 februari 2021 en vaststellen van
actiepunten.
Doordat vanwege de coronamaatregelen er geen reguliere ALV kon plaatsvinden en het
bestuur de behoefte had zich toch te kunnen verantwoorden is met behulp van Google
documenten de agenda opgesteld en verspreid onder de leden. Het verzoek was aan de leden
middels vragenlijsten het document in te vullen en te retourneren aan de secretaris.
Van de 33 leden hebben 23 leden het document ingevuld en geretourneerd.
Tijdens deze bestuursvergadering wordt het gehele overzicht van de agendapunten ALV
behandeld. Het overzicht wordt gepubliceerd op de website van TC ’81. Voorafgaande wordt
het document voor commentaar als bijlage bij deze notulen verzonden aan de bestuursleden.

8.

Leden.
a.
Alle leden hebben contributie betaald. Dus, geen opzeggingen
b.
Bekend is dat Ad Cuijten wacht op een oproep voor een operatie aan zijn rechter knie ie
er verder niets bekend over zieken.

9.

Rittencommissie + samenwerking racefietsroutes.
a.
Rittencommissie
i.
Ook dit jaar hebben weinig leden zich opgegeven een rit als wegkapitein voor hun
rekening te nemen. Omdat de start van het tourprogramma opschuift naar
achteren zal Harm uitzoeken of het mogelijk is alle tochten ook door te schuiven.
Zo wordt vermeden dat de eerste tocht mogelijk 90 km zal bedragen. Het bestuur
hoopt dat de leden initiatief tonen en zich alsnog melden. Arie wil ook enkele
ritten voorrijden maar wil dat eerst de leden zich aanmelden als wegkapitein. Ook
vindt Arie dat Harm eigenlijk al te veel ritten als wegkapitein fungeert. Beste
leden, jullie bestuur doet al veel voor jullie, kom op en meld je aan
ii.
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.
iii.
Programma wordt, afhankelijk van de corona maatregelen, mogelijk aangepast
iv.
Mogelijk wordt overwogen te gaan fietsen met 4 leden per groep.
v.
KM-vreter trofee wordt tijdens volgend clubfeest uitgereikt (Actiepunt 2021-06)
b.
Samenwerking racefietsroutes
De club heeft een verzoek ontvangen om clubroutes af te staan aan een site zodat
iedereen kan genieten van mooie fietsroutes. Het eerste jaar zou het downloaden van
een route voor de leden gratis zijn. Ondanks dat het bestuur geen probleem heeft dat
fietsers uit de hele wereld profiteren van onze mooie routes is besloten hieraan niet
mee te werken omdat uiteindelijk voor deze routes betaald moet worden, en dat willen
wij niet. Bovendien heeft de NTFU momenteel een prachtige fietsapp met heel veel
mooie routes, gratis voor leden

10.

Helmtocht.
Draaiboek is nagenoeg gereed. Harm en Maarten zorgen voor de uitvoering draaiboek en
verwerken iedereen, dus ook de vrijwilligers in de organisatie. De deeltaken worden tijdig
bekend gesteld. In de lente/zomerperiode wil Maarten op pad gaan met de uitpijlers.
Vanderingen worden z.s.m. aan allen doorgegeven.

11.

ATB-route Bakelsbos, verbindingsroutes en vergoeding vrijwilligers
a.
ATB-route Bakelsbos
De uitdunnen van het bos is uitgevoerd. De uitvoerende bosgroep heeft goed rekening
gehouden met de track. Daar waar herstel noodzakelijk was is door onze bosgroep
hersteld, evenals het gebruik gereed maken voor de maanden maart t/m september.
Daar waar nodig zal de bosgroep uitrukken om her stel uit te voeren.
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b.

c.

Verbindingsroutes
Door Arie, Peter van de Kerkhof en Maarten zijn alle verbindingsroutes naar Asten,
Lierop, Stiphout, Gemert en Bakel gecontroleerd, bijgewerkt en goedgevonden. Maarten
zorgt voor de melding Visit Brabant
Vergoeding vrijwilligers
Verscheidene keren hebben ATB-ers aangegeven wel een donatie te willen doen aan de
bosgroep. De optie om die donatie dan 1x per jaar te doneren aan een goed doel werd
afgewezen. Wel werd aangegeven dat het erg leuk zou zijn om 1x per jaar met de gehele
groep van inmiddels 9 personen, waarvan 2 niet leden, ergens te gaan eten. Buiten de
donaties zorgt de groep door hun werkzaamheden ook voor ca € 500,- inkomsten per
jaar. Harm gaf aan dat dit alleen mogelijk is als niet alle leden plotseling vrijwilliger
willen worden. Voorgaande zinsnede is naar mening van Harm niet juist verwoordt en
moet zijn:” Harm vindt: voor een keer is dat geen probleem. Echter is hij van mening, als
dit een jaarlijks uitje gaat worden, men de bosgroep als afzonderlijke organisatie moet
gaan zien. Harm ziet het als volgt, je doet zaken uit naam van de vereniging, voor de
vereniging”
Het verzoek aan het bestuur hiervoor werd toegestaan.
Tevens wordt Maarten verzocht om de site aan te passen met een pagina “Vrienden van
het Bakelsbos” (Actiepunt 2021-07)

12.

Sponsoren.
a.
Arie wil graag mee sponsors bij de club betrekken
b.
Mogelijk dat Bakkerij “Der Kinderen” wil sponseren. Actiepunt 08)
c.
Dochter van Christa is eigen zaak begonnen. Wil mogelijk sponseren
Beste leden, iedereen heeft wel een bevriende zakenrelatie die hiervoor in aanmerking komt,
dus hou je niet in

13.

Financiën.
Normale uitgaven en inkomsten. Alleen “Helmonds Rondje” heeft extra geld gekost, helaas
heeft niet iedereen de moeite genomen de verrassing 40-jarig jubileum op te halen.

14.

Toerkalender 2021.
Zie agendapunt 9, Rittencommissie

15.

Locatie en Vergaderschema 2021-2022.
a.
17-06-2021
Bestuursvergadering
b.
16-09-2021
Bestuursvergadering
c.
13-01-2022
Bestuursvergadering
d.
27-02-2022
Algemene Leden Vergadering
e.
24-03-2022
Bestuursvergadering

16.

Activiteitenprogramma 2021.
a.
08-08-2021
Verrassingstocht
b.
20-11-2021
Jubileumfeest
c.
01-01-2022
Nieuwjaarsreceptie
d.
29-02-2022
Winteractiviteit

17.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), zie
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1298/wbtr-nieuwe-belangrijke-wet-voorbestuursleden?utm_medium=email
Vernieuwing statuten, zie
https://drive.google.com/file/d/12dBOzDXBRYbDzyYpSK17jf5ghsCQrupl/view?usp=sharing
a.
Het betreft hier nieuwe wetgeving voor verenigingen en stichtingen. Arie heeft een
eerste voorlichting digitaal bijgewoond en zal het hele proces volgen en uitwerken.
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Evenals de daarbij behorende vernieuwing van de statuten.
Kort gezegd komt het erop neer dat wij iets geregeld moeten hebben indien het bestuur
niet meer in staat is om te besturen, dat er een of twee leden zich beschikbaar stellen
om dan de bestuurstaken op zich nemen. Dus Arie zoekt 2 vrijwilligers voor deze functie.
18.

19.

Rondvraag.
a.
Christa verzoekt om papier te mogen bestellen voor de verjaarkaarten. Uiteraard geen
probleem.
b.
Arie heeft van oud (bestuurslid) Henk van Dijk het 12,5 jaar jubileum boek gekregen. Hij
vond het leuk dit nog eens te kunnen doorlezen. Wie van de leden maakt een 40 jarig
boek of digitaal overzicht?
Sluiten van de vergadering.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Arie keurig op tijd de vergadering.

Met vriendelijke groet,
Maarten
Bijlage: -

Notulen Algemene ledenvergadering 16 februari 2021

Actiepunten:
2018-01 25e Helmtocht
2018-02 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
Wisselen
Rittencommissie
ATB Bakelsbos
Helmtocht
Helmtocht 2020
Helmtocht 2020
ALV
Helmtocht 2020

2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05

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
Afvoeren
Afvoeren

Arie

Afvoeren

Arie

Afvoeren

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
Warmtedeken en EHBO uitrusting

Harm
Harm
Maarten
Liesbeth
Maarten
Maarten
Harm
Maarten

Afvoeren
Afvoeren
Afvoeren
Aanhouden
Afvoeren
Aanhouden
Afvoeren
Aanhouden
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2020-06

Clubritten

2020-07
2020-08
2020-09
2021-01

Verjaardag TC ‘81
Kilometervreter
2019
Website
Jubileumjaar

2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06

Rabobank
Gebouw Scouting
Helmtocht 2021
Activiteiten
Rittencommissie

2021-07
2021-08

Site aanpassen
Sponsoren

Bericht naar leden over afgelasting
bij niet ingevulde clubritten
Wat gaan we doen
Uitreiken beker aan Henk Kremers
Aanvullingen/verbeteringen
Diverse activiteiten; commissie
uitbreiden, zie pt 5.e.
Adressering loopt niet altijd goed
Reserveren
Organiseren
Kalender 2021 opstellen
Afhankelijk van de omstandigheden
Tourprogramma aanpassen
Vrienden van het Bakelsbos
Zie pt 12

Harm/Maarten Afvoeren
Liesbeth
Liesbeth/
Christa
Allen
Liesbeth

Aanhouden
Afvoeren

Harm
Harm
Maarten/Harm
Liesbeth
Harm

Aanhouden
Afvoeren
Aanhouden
Aanhouden

Afvoeren
Aanhouden

Maarten
Allen
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