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Notulen ALV 11-10-2019 

Afgemeld:  47personen  Aanwezig:  54personen  Geen reactie:  13personen 

1. Opening:  
De voorzitter (hierna Jac.) heet iedereen welkom. Deelt mede dat we proberen 1 uur te 
vergaderen daarna aansluitend de feestavond, waarvoor een ieder 3 consumptiebonnen 
ontvangt. 

2. Notulen: 
b De vergadering keurt de notulen van de vorige ALV 15mrt. 2019 goed zonder op of 

aanmerkingen. Jac. bedankt de secretaris hier voor. 
3. Mededelingen: 

b Er hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld: Monja Gielens, Frank Zeetsen, Eefje van 
der Woning, Bob Treuen, Johan Opstals. 

b Ook dit jaar is er weer een MTB clubkampioenschap op de Herungerberg 30-11-2020. 
We zoeken nog mensen om mee te helpen bij de organisatie. Tevens kunnen mensen 
zich nog opgeven. We hebben dit jaar diverse categorieën dus ook voor dames. 

b De openingsrit 2020 start in principe op zondag 1 mrt. De slotrit zou dan in beginsel 
zondag 27 sept. verreden worden. 

b De AVG is nog eens door genomen betreffende het zichtbaar mailen van de namen van 
alle leden. Dit is niet toegestaan. 

b Voor het nieuwe wielerseizoen krijgt iedereen een nieuwe koersbroek. Begin november 
2019 krijgen alle leden een mail van Coy. Hierin kan men aan geven welke maat en 
welke soort koersbroek men wil. Het betreft hier wel een standaard koersbroek, voor 
alle andere koersbroeken moet men het verschil bijbetalen. 

4. Terugblik seizoen 2019 per groep: 
b A groep; goede sfeer. Snelheid blijft een discussiepunt. Gaande het seizoen is de groep 

toch tot elkaar gekomen hierover. 
b B groep; redelijke vaste groep, leuk jaar. Voor de baan was afgelopen jaar weinig 

animo mede door de wat mindere communicatie binnen de groep. 
De fietsweek een geweldige sfeer en ervaring. Voor 2020 staat Zwitserland op de 
planning. Iedereen kan en mag mee er is voor iedereen iets te doen. 

b C groep; dit jaar niet echt een C-groep gehad. Vaak een kleine groep waardoor er veel 
gemixt moest worden met andere groepen. 

b D groep; De groep groeit aanzienlijk. Tijdens de ritten vaak een gemengde groep ½ 
dames ½ heren. Gezelligheid is en blijft het motto. 
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5. Thyas en vrijwilligers kalender: 
b De trainingen op Thyas dit jaar helaas minder bezoekers. De laatste training werd 

door 2 personen bezocht. De baan is een ideaal middel om te duur trainen hiervoor is 
het wel prettig wanneer je met meerdere personen bent. 

b De vrijwilligers kalender werkt goed en blijft daarom ook gehandhaafd. Voor de MTB 
tocht op 13-10-2020 zijn we nog opzoek naar enkele voorrijders. 

b Voor de toertocht “wistneetdaterpaedjeswaeren” zijn er nog diverse mensen nodig. Info 
omtrent deze tocht volgt nog via Harrie Jacobs. 

6. Verkiezing Voorzitter: 
b Onze voorzitter Jac Coopmans is aan de beurt om af te treden. Er waren geen 

tegenkandidaten, Jac had zich wel weer verkiesbaar gesteld. Hij werd door de 
vergadering weer aangenomen om de volgende 3 jaar deze functie te vervullen. 

b Tevens is door het bestuur een oproep gedaan voor een 5e bestuurslid (voorkeur gaat 
uit naar een dame) komen hier in de voorjaarsvergadering op terug. 

7. Rondvraag: 
b Robert Lenders, kunnen we in de zomer eerder vertrekken; Wanneer mensen 

eerder willen vertrekken dit een week van te voren kenbaar maken zodat Robert dit 
mee kan nemen in de mail. 
In de voorjaarsvergadering van 2020 zullen we dit in stemming brengen. 

b Robert Lenders, waarom niet mee gedaan aan de sponsoractie Jumbo; 
We zien dit als bestuur niet zitten de opbrengst weegt niet op tegen de energie die er 
ingestoken moet worden. 

b Louis Engels heeft een fiets te koop;  de fiets is een 10speed campiolo 
afgemonteerd. 

8. Sluiting: 
b Jac sluit de vergadering. Datum voor de voorjaarsvergadering volgt nog. 


