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Notulen ALV 01-10-2021 
Afgemeld:  60personen  Aanwezig:  42personen  Geen reactie:  16personen 

1. Opening:  
De voorzitter (hierna Jac.) heet iedereen welkom. Na 1½ jaar eindelijk weer een moment om 
met elkaar van gedachte te wisselen. 

2. Notulen: 
b De vergadering keurt de notulen van de vorige ALV 11okt. 2019 goed, zonder op of 

aanmerkingen. Jac. bedankt de secretaris hiervoor. 
3. Mededelingen: 

b Er hebben zich in de laatste twee jaar 17 nieuwe leden aangemeld: En 6 mensen 
hebben hun lidmaatschap opgezegd. 

b We hebben diverse mensen in de ziekenboeg gehad. Meer dan andere jaren, 2021 is 
ook het jaar met veel valpartijen. Oorzaken zijn niet direct aan te wijzen. Een 
belangrijk punt is een goede communicatie alvorens men vertrekt zodat iedereen 
weet (ook de nieuwe mensen) welke regels er zijn tijdens de rit. 

b Onze sponsorcontracten lopen eind 2021 af. We hebben de sponsors bereid gevonden 
om met 2 jaar te verlengen. In 2024 komt er dus nieuwe kleding en gaan we nieuwe 
contracten met sponsoren afsluiten. In 2022 krijgt iedereen een nieuwe fietsbroek 
kort. In november krijgt iedereen een mail om een broek te bestellen. 

b Het bestuur stelt voor om mensen die door omstandigheden niet meer mee kunnen 
fietsen toch lid te laten blijven (voor een nader te bepalen bedrag) van onze 
vereniging als steunend lid. De vergadering gaat akkoord 

b Zoals al eerder besproken in de ALV wil het bestuur de groepsgrote terug brengen 
van 16 naar max 12 personen. De vergadering is nog wat sceptisch. We spreken af 
om er wel rekening mee te houden. Het is geen dwingende maatregel maar hopen op 
het gezonde verstand van de groep. 

b Het bestuur stelt voor om iets als vereniging te doen wanneer iemand een jubileum 
binnen de vereniging heeft (12,5/25 jaar lid). Voorstel wordt aangenomen. 

4. Verkiezing bestuur: 
Er zijn 3 bestuursleden aftredend (Coy Timmermans, Ton Smedts en Oscar Merks) alle drie 
stellen zich herkiesbaar. Daar zich niemand aangemeld heeft om een van de functies over te 
nemen gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van de 3 bestaande bestuursleden. 
Tevens is Lizette Hilkens door de vergadering aangenomen als 5e bestuurslid. Zij zal zich 
bezig gaan houden met de website van TC Everlo. 
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5. Financieel verslag: 
b Chris van de Weerde en Johan Koopmans hebben de kas gecontroleerd en geen 

opmerking over de cijfers. 
b We hebben de laatste twee jaar een positief saldo overgehouden. 2019 + €4866,00 en 

2020 €1921,00 
b Het contributie jaar bij de NTFU loopt van januari tot december. Daarom gaan we 

de contributie voortaan innen in de eerste weken van december in het jaar 
voorafgaande aan het nieuwe seizoen.  

b De kascommissie voor het volgende jaar zijn Chris van de Weerde en Frans Nouwen. 
b Wanneer leden kosten maken voor het veer kunnen zij deze declareren via het 

formulier op de site. 
6. Terugblik seizoen 2020-2021: 

b A-groep; in juni veel valpartijen gehad daardoor met de groep gekeken naar wat 
anders kan, door de aanwas van jongere leden is de snelheid iets toegenomen 
daarom voorgenomen om de snelheid in de bebouwde kom en op fietspaden te 
verlagen, bij drukke verkeerssituaties de snelheid aan te passen door bv het tempo 
rustiger op te voeren meer rekening te houden met de snelheidsverschillen binnen 
de groep, vaste route te rijden op woensdag en door nieuwe leden beter te instrueren 
betreffende afspraken die gelden binnen de A-groep. 
B-groep; Goed fiets seizoen gehad. Er is nog wel een groot niveauverschil binnen de 
groep maar dit is opgelost door te groep te splitsen in een snelle groep en een minder 
snelle groep. 
C-groep; afgelopen seizoen lage opkomst in de C-groep hierdoor vaker meegefietst 
met de B of D-groep. 
D-groep; afgelopen seizoen weer diverse routes buiten de regio gereden. We zien ook 
in onze groep een verhoging van de snelheid. Uitgangspunt blijft dat gezelligheid 
voorop staat. Tevens een bedankje naar het navigatie-team, de routes van de 
woensdag blijken ideaal te zijn voor de D-groep op zondag. 

7. Wijzigen statuten: 
b De wijzigingen in de statuten worden in principe aangenomen door de ALV. Gezien 

het feit dat er te weinig mensen aanwezig zijn om de wijzigingen door te voeren is 
een extra ALV nodig deze zal 24okt. plaats vinden. 

8. Smoelenboek, Thyas: 
b Het smoelenboek zal voortaan door onze secretaris bijgehouden worden. Dit 

betekent dat het smoelenboek alleen nog maar op de site te zien is, en dan alleen de 
foto met naam. Verdere gegevens staan alleen op de site van de NTFU. 

b Thyas is voor de liefhebbers beschikbaar in de wintermaanden, hiervoor is binnen de 
vereniging weinig animo voor. Vraag of men eerder in het seizoen kan starten. 
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9. Website: 
b We willen de website meer gaan inzetten als communicatiemiddel. Hiervoor zijn we 

opzoek naar mensen die zitting willen nemen in deze commissie. De volgende 
mensen hebben zich opgegeven om zitting te nemen: Lizette Hilkens, Rob 
Muysenberg, Thijs Hendricks, Bram den Blanken.  

10. Rondvraag: 
b Harry Jacobs, er is wat ergernis over het feit dat er weinig animo is om zich aan te 

melden als vrijwilliger voor rundje Koeberg. De aanwezigheid van onze leden bij dit 
evenement is natuurlijk een mooie gelegenheid om de club in de picture te zetten, 
ook zullen we meer gebruik gaan maken van onze socialnetwerken. 

b Ton Smedts, is er interesse voor een reanimatie cursus via de vereniging. We 
zullen deze mogelijkheid jaarlijks terug laten komen 

b Monja Gielens, is het mogelijk om mouwloze shirts te krijgen van de vereniging. 
Coy zal de optie opnemen met de leverancier komen daar dan op terug in 
de volgende ALV. 

b Thijs Hendricks, vraag aan de routecommissie is dat de kilometers van de routes 
op zondag vaak te veel is om op 12:00uur terug te zijn. Routes zijn een richtlijn 
deze kunnen per groep aangepast worden rekening houdende met de 
snelheid van de groep. 

b Coy Hermans, er blijken problemen te zijn met de zeem in de dames tenues? Coy 
zal binnen de dames groep inventariseren wat het probleem is zodat deze 
bevindingen meegenomen kunnen worden naar de nieuwe bestelling 15 
nov.-2021 

b Luc Peeters, waarom de foto’s op de site niet zonder naam. We gaan het 
smoelenboek aanpassen dat alleen de naam er onder komt te staan. Alle 
andere info is alleen nog aanwezig op de site van de NTFU. 
wat is de plus voor de club van Start to Bike. Buiten de naamsbekendheid voor 
de club niets. We zijn een participant van het Pius park en leveren 
daarmee ook onze bijdrage. We zullen moeten kijken of het mogelijk is of 
me meer verantwoordelijkheid naar de club kunnen halen. 

11. Sluiting: 
b Thijs zal indien technisch mogelijk nog een quiz verzorgen.  
b De extra ALV om de statutenwijziging aan te nemen is op 24okt.-2021. 
b Jac sluit de vergadering. Datum voor de voorjaarsvergadering volgt nog. 


