NOTULEN ALV JAARVERGADERING FTC-ROSMALEN 03-02-2016
Datum: maandag 03 februari 2016
Tijd:
20:00 uur
Plaats: Zaal D ’n Beer te Rosmalen, Dorpstraat 77
Aanwezig:

Afwezig:
met kennisgeving
Afwezig:
zonder kennisgeving

Jo Bemelmans, Elly van de Boogaard, Jack Delhez, Martijn van den Eng, Nico Feiter,
Ad van de Groenendaal, Harry van Haaren, Ernie Haverhals, Arie van Houwelingen,
Lia Kanters, Frank Keijzer, Thieu Kreté, Adrie van Lokven, Rob Merrienboer, Jan
Oonincx, Nico van Rijswijk, Gerard van der Weegen en Kees van de Wiel.
Harry van Dam, Leon Herman, Hans Hollaardt, Leo Houdijk, Gijs Verweij, Rob
Bethlem, Luc de Laat en Theo Thewessen.
Toine Buijs, Bram Heijmans, Leon Mevis, Dre Thewessen en Ben Zwaans.

1.

Opening & Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de ALV.
Op verzoek van bestuur is een onderzoek uitgevoerd naar de vele lidmaatschap opzeggingen van
onze vereniging. Conclusie; “heldere afspraken blijven nodig om samen plezierig te fietsen”.
Het is jammer dat we hierdoor te veel leden hebben verloren.

2.

Mededelingen
Afmeldingen (zie boven).

3.

Vaststellen agenda
Extra agenda punten:
1. Jo Bemelmans: Speerpunten 2016. Wordt punt 5
2. Jack Delhez: Statuten en Huishoudelijk reglement toevoegen na Fietsafspraken. Wordt punt 11.

4.

ALV van 02 februari 2015
De voorzitter vraagt of er op- aanmerkingen zijn op het verslag, zowel tekstueel als inhoudelijk.
Kees van der Wiel:
Onduidelijk wie voorzitter was. Toelichting; Opening en de eerste 4 agenda punten zijn gedaan
door Jan Oonincx, bij agenda punt 5 is Jo Bemelmans benoemd als Voorzitter.
Agenda punt 9, NTFU kosten lidmaatschap was afgelopen jaar € 35, - . Dit moet zijn
lidmaatschap was afgelopen jaar € 35, - per lid.
Onder dankzegging aan de notulist (Jan Oonincx) wordt het verslag ALV 2015 goedgekeurd.

5.

Speerpunten 2016 FTC Rosmalen.
Het afgelopen jaar lag de focus op samen veel, veilig en gezellig fietsen. Dat is ons aardig gelukt.
Nu moeten we verder gaan uitbreiden. Willen we over vijf jaar nog een vitale fietsvereniging zijn
dan moeten er nieuwe leden bij! Daarom staat dit jaar ledenwerving als nummer 1 op onze actie
lijst. Maar dit moeten wel de “goede” leden zijn. Onze doelgroep is vooral de 50+, die graag
sportief wil fietsen op de zondag- woensdag- en vrijdagochtend. Tempo en ritafstanden zijn hier
op afgesteld, neemt niet weg dat iedereen welkom is mits hij/zij zich aan onze afspraken houdt.
De voorzitter stelt voor dat ieder lid dit jaar gaat proberen om te werven uit deze doelgroep.
Persoonlijke benadering van oud-leden, vrienden, buren of familie werkt het beste.
Daarnaast blijven wij een club vóór en dóór de leden. Elk lid blijft zorg dragen voor minimaal één
veilige en aantrekkelijke route op zondag én draagt een steentje bij in de verschillende
werkgroepen/activiteiten.
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6.

Evaluatie Fietsprogramma 2015 en vaststellen Fietsprogramma 2016
De evaluatie vindt plaats aan de hand van de resultaten zoals deze op onze website staan.
Onze vereniging heeft in totaal 58.364 km gereden dat is 1,3 x ‘n rondje aarde! Met minder leden
hebben we in 2015 in clubverband veel meer gereden dan in 2014. Arie van Houwelingen was
uiteindelijk het lid met de meeste clubstarts, 64 keer van de 77 mogelijke clubstarts (83 %
opkomst!) en hij heeft de meeste km afgelegd (4933km). Als blijk van waardering hiervoor wordt
door de voorzitter aan Arie van Houwelingen de eerste “Adri van Houwelingen Bokaal”
uitgereikt. De naamgever aan deze bokaal was een oersterke renner uit onze omgeving (woont nu
in Zaltbommel). Hij schreef o.a. in 1982 na een zeer lange rit de 18e etappen in de Tour de France
op zijn naam. Arie was zichtbaar ontroerd bij het in het ontvangst nemen van dit prachtige klein
nood (gesponsord door Continental/ Ad van de Groenendaal). Ook komend seizoen wordt de
opkomst bijgehouden (afspraak: minmaal 2 leden aan de start voor clubstart). Wie wordt de
opvolger van Arie?
Lia en Gijs Verweij hebben in 2015 een uitstekend programma samengesteld met medewerking
van bijna alle leden. Harrie van Haaren neemt dit jaar de plaats in van Lia. Lia Kanters wordt
met applaus bedankt voor haar inzet afgelopen jaar. Met algemene stemmen wordt het voorstel
aangenomen om dit jaar te starten bij Zaal D ‘n Beer in plaats van bij de Pomp.
Op het Fietsprogramma 2016 staan vermeld de ritten op zondag-, woensdag- en vrijdagochtend.
Woensdagavond is niet vermeld. Uiteraard kan er ook woensdagavond worden gereden, maar dit
gebeurd dan op eigen initiatief. Harrie ligt nader toe hoe het Fietsprogramma 2016 tot stand is
gekomen. Start van het seizoen is zondag 20 maart om 09.00 uur bij Zaal D ‘n Beer in Rosmalen.
Het programma start met een openingsrit van 60 km met een pauze in Gommelen. Daarna loopt
de afstand op naar 70, 80, 90 en 100km. De groepsfoto 2016 zal wat later in het seizoen gemaakt
worden, vanwege meer kans op helder/mooi weer. Wijzigingen worden z.s.m. doorgegeven. Bij
voorkeur met E-mail (niet iedereen is lid van de groepsapp).
Ernie Haverhals vraagt of het mogelijk is om ook enkele tochten te plannen die meer dan 100 km
zijn? Afgesproken wordt dat hiervoor tochten van 22 mei, 28 aug en 3 juli voor in aanmerking
komen. Onderling dient dan afgesproken te worden hoe de meer km verreden worden. Het
verzoek wordt gedaan om de Bockenreijderstocht in club verband voor 26 juni te rijden.
Afgesproken wordt dat alle leden dit jaar feedback krijgen over de veiligheid en aantrekkelijkheid
van hun uitgestippelde route, dit met als doel de route nog verder te verbeteren. Ook wordt
afgesproken alle routes in GPS op onze website op te slaan (Harrie van Haaren/Nico Feiter).
Opkomst wordt dit jaar ook weer bijgehouden. Grote dank zijn we hierbij verschuldigd aan Ernie
Haverhals voor het bijhouden van al onze informatie op onze website!

7.

Meerdaagse 7-8-9 september 2016
Jo Bemelmans en Jack Delhez hebben de meerdaagse voorbereid.
18 leden hebben zich aangemeld. Jo stelt het volgende programma voor:
Woensdag 7 september 09.00 uur vertrek vanuit Rosmalen op de fiets ongeveer 150 km via
België naar Euverem. Bagage gaat in een volgauto. Chauffeur wordt nog gezocht.
Donderdag 8 september 09.00 uur vertrek voor 100 á 120 km door grensgebied naar Val Dieux in
België;
Vrijdag 9 september 09.00 uur vertrek vanuit Euverem via Duitsland naar Rosmalen, ook weer
ongeveer 150 km.
Verblijf in Gasthof Euverem vlak bij Gulpen.
De penningmeester meldt dat de club voor ieder lid € 25, - bijdraagt (totaal 23 leden keer € 25, is € 575, -). De eigen kosten worden begroot op € 100, - . Inbegrepen volg auto, 2x overnachting
met 2x ontbijt en 2x avond eten en consumpties overdag. Exclusief 3x lunch. Ieder dient de
gebruikte lunch zelf ter plaatse af te rekenen of lunch zelf mee te nemen.
Nico Feiter wordt gevraagd om de Routes op GPS te zetten en als routeman te fungeren.
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Ernie Haverhals vraagt of een andere datum mogelijk is. Na enige discussie/toelichting wordt aan
de gekozen datums (niet in schoolvakantie) vastgehouden. Jammer dat Ernie niet mee kan, maar
hij heeft dit jaar een mooi alternatief.
Ad van de Groenendaal sponsoord de meerdaagse met een bedrag van € 250, - . Allen bedanken
hem hiervoor!
8.

Bockenreijderstocht 26 juni 2016 & evaluatie 2015
De Bockenreijderstocht 2015 is samen met de Bossche Bollentocht georganiseerd.
In totaal hebben 8 sponsoren de Bockenreijderstocht ondersteund.
De inzet van de 15 FTC-leden op 27 en 28 juni was uitstekend. De opkomst voor de
Bockenreijderstocht met in totaal 119 deelnemers is goed te noemen. Van de deelnemers waren er
in totaal 73 NTFU leden, 69 zijn met “Scan& Go” geregistreerd.
Medewerkers van het Vicki Brownhuis hebben de inschrijvingen voor de Bossche Bollentochten
georganiseerd en uitgevoerd.
Na een donatie van € 1.000, - aan Vicki Brownhuis blijft er een positief resultaat van € 716, over.
De Bockenreijderstocht is positief beoordeeld door de NTFU, resultaat 34 behaalde punten, goed
voor 2 sterren.
Besloten wordt om de Bockenreijderstocht 2016 te laten starten bij Zaal D ‘n Beer in Rosmalen
Datum: zondag 26 juni. Afstanden 70 en 110 km. Nagedacht wordt nog over het organiseren van
een korte rit voor senioren. De mogelijkheden zullen in nauw overleg met seniorenvereniging
HEVO worden besproken.
Naast als doelgroepen NTFU-leden en verenigingen willen we ook E-Bike fietsers benaderen.
De voorzitter vraagt vrijwilligers voor de organisatie van de tochten en het binnen halen van
sponsoren. Namens het bestuur zullen Jo en Jack deelnemen in de Bockenreijders commissie.
Adrie van Lokven meldt zich ook aan. We kunnen nog wat extra handjes gebruiken!

9.

Bossche Bollen Tocht met Vicki Brownhuis
De Bossche Bollen tocht 2015 is geëvalueerd met Vicki Brownhuis. Het Vicki Brownhuis was
zeer blij met de donatie van € 1.000, - en bedankt FTC-Rosmalen ook voor het uitzetten van de
fietsroutes. Dit was uitstekend!
Gezien de drukke activiteiten (verhuizing) en het beperkt aantal vrijwilligers bij Vicki Brownhuis

heeft men besloten om in 2016 geen Bossche Bollen tocht te organiseren.
10. Fietsafspraken
Onze Fietsafspraken staan op de website. Een aantal leden hebben gereageerd op onze
Fietsafspraken. Een aangepast concept versie is naar alle FTC-leden gestuurd. Alle aanwezigen
leden gaan akkoord met de huidige versie.
Nico Feiter stelt voor om op fietspaden achter elkaar te gaan rijden. De fietspaden zijn te smal om
naast elkaar te rijden. Vooral is het niet prettig voor het tegenverkeer als er een groep fietsers op
hun afkomt. Het voorstel wordt aangenomen. Nadrukkelijk wordt de routeman gevraagd bij het
uitzetten van zijn route rekening te houden c.q. smalle fietspaden zo veel als mogelijk te
vermijden.
Voor de duidelijkheid: Iedere fietser neemt zelf initiatief, de kopmannen kunnen aanwijzingen
geven, indien nodig beslist de wegkapitein.
11. Huishoudelijk reglement
Jack Delhez ligt toe dat het Huishoudelijk reglement gedateerd is. Bijvoorbeeld de Fietsafspraken
zijn achterhaald en vervangen door de Fietsafspraken op de website.
Voorzitter stelt voor dat de secretaris de geldende statuten en Huishoudelijk reglement aan de
leden stuurt. Het bestuur zal met een voorzet komen voor het Huishoudelijk reglement waarbij
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onze gemaakte Fietsafspraken in tact blijven. Op de volgende ALV wordt het Huishoudelijk
reglement inhoudelijk besproken en vastgesteld.
12. Wegkapiteins
Voor het seizoen 2016 worden Martijn van den Eng, Thieu Kreté, Nico Feiter en Gijs Verweij
benoemd tot wegkapitein.
Martijn van den Eng merkt op dat het wenselijk is om in situaties waarbij de hoofdwegkapitein de
laatste fietser is en de groep breekt, een andere wegkapitein het overneemt in de eerste groep. De
wegkapitein die als laatste fietst, heeft geen overzicht over de gehele groep. Afgesproken wordt
dat de leden opbouwende kritiek/feed back over hun manier van fietsen accepteren van de
wegkapiteins. De leden gaan akkoord.
13. Financiën
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de realisatie 2015 en de begroting voor
2016. Het startvermogen in 2015 was € 4.621,46 het vermogen op 31-12-2015 is € 3.554,05. Als
we de donatie van € 1.000, - buiten beschouwing laten dan betekent dit dat onze inkomsten en
uitgaven gelijk zijn. Een mooi resultaat, ook omdat we nieuwe koersbroeken hebben aangeschaft
De vermogensmutatie 2015 valt hierdoor negatief uit en komt op - € 1.067,41. Door de
penningmeester wordt de vermogensmutatie voor 2016 positief begroot op + € 531, Frank Keijzer en Adri van Lokven hebben de kascontrole gedaan en dit akkoord bevonden.
De kascontrole commissie wordt bedankt en de penningmeester gedechargeerd.
Voor 2016 bestaat de kascommissie uit: Adrie van Lokven en Harry van Haaren.
Nico Feiter vindt de betaling aan de NTFU van € 1.110, - hoog. Vorige ALV is besloten om lid te
blijven, denken we er nog steeds zo over? Na enige discussie en toelichting is het antwoord van
de vergadering: Ja. De penningmeester ligt toe dat het NTFU lidmaatschap bestaat uit 2 delen; €
19,16 voor het NTFU lidmaatschap en € 15,75 voor de verzekering. Voor eigen tochten en zeker
ook voor de Bockenreijderstocht zijn we dan verzekerd en is ook de aansprakelijkheid van onze
vereniging gedekt.
14. Contributie 2016
De penningmeester stelt voor om voor 2016 de contributie vast te stellen op € 60, - voor FTCleden en voor de ATB-leden op € 42, - . De vergadering gaat hiermee akkoord.
15. Jubileum FTC-Rosmalen 16-02-2017
33 jaar = 3x11 jaar
Het bestuur stelt voor om in 2017 op feestelijke wijze ons 33 jarig jubileum te vieren.
Gedacht wordt om extra aandacht te schenken aan de Meerdaagse en de Bockenreijderstocht
(25x). De voorzitter vraagt vrijwilligers voor de jubileum commissie. Graag alsnog aanmelden!
16. Nieuwe kleding
We hebben de afgelopen jaren gespaard voor nieuwe kleding. Op de begroting was hiervoor een
uitgave post gereserveerd van € 2.500, -. In de ALV van 02-02-2015 is besloten om niet te
wachten tot 2016 en in 2015 nieuwe koersbroeken aan te schaffen. Besloten is dat de shirts nog
enkele jaren mee kunnen. De voorzitter stelt voor om in 2017 nieuwe kleding voor onze
vereniging aan te schaffen. In 2015 is door de vereniging € 368 uitgegeven. Over blijft een
reservering van € 2.132, - .
Alle aanwezigen zijn het eens met het aanschaffen van nieuwe kleding in 2017. De reservering is
niet genoeg om een complete set aan te schaffen. Om de eigenbijdrage beperkt te houden gaat de
voorkeur uit naar het zoeken van sponsoren.
Ernie Haverhals merkt op dat sponsoren de voorkeur hebben om hun naam op de broek /
beenstukken te zetten.
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Continental wil wel sponsoren, je bent dan wel gebonden aan de kleuren en het design van
Continental.
De voorzitter zal alle informatie verzamelen en met een voorstel komen in 2016.
17. Rondvraag en vaststellen datum ALV 2017
Nico Feiter: Wat is de houdbaarheidsdatum van de EHBO tasjes? Gerard van der Weegen zal dit
nagaan.
Frank Keijzer: Wie gaat de meerdaagse van 2017 voorbereiden? De meerdaagse gaat onderdeel
uitmaken van het “jubileum”. In nauw overleg met de jubileum commissie zal de meerdaagse
worden georganiseerd. Dus meld je aan!
Ernie Haverhals: Mededelingen; vrijdag 20 mei “Politie-fietstocht” en donderdag 23 juni
Clinique van Gert Jacobs op de Postbank.
Ad van de Groenendaal: Financieel overzicht is zeer duidelijk, de toelichting mag volgend jaar
dan ook korter. Alle vertrouwen in kascommissie en penningmeester! Ad zal nagaan wat de
mogelijkheden zijn om voor kostprijs fietsmateriaal te bestellen via Continental. De voorzitter zal
dit coördineren.
Jo Bemelmans: Wie is er bereid om tochten te begeleiden voor de HEVO? Nico van Rijswijk en
Jack Delhez zijn bereid om als vrijwilligers op te treden. Zij stellen zich in verbinding met Leo
Houdijk.
De ALV 2017 zal plaatsvinden op woensdag 08 februari 2017
18. Afsluiting
De voorzitter maakt bekend dat de prijs (splinternieuwe EddyM.)voor het raden van het totaal
aantal gereden kilometers dit jaar niet wordt uitgereikt. Het resultaat was bedroevend, de beste zat
er 35.000 km naast!
De voorzitter overhandigt een grote sigaar aan Adrie van Lokven. Adrie wordt bedankt voor het
opbergen van al het materiaal van de Bockenreijderstocht, nu en in de toekomst.
Het hoogtepunt van de vergadering was uiteindelijk de uitreiking van de
wisselbokaal. Dit is voor de eerste keer dat er een wisselbokaal wordt
uitgereikt aan het clublid met de meeste starts.
Arie van Houwelingen heeft de eer om als eerste uit handen van de voorzitter
de wisselbokaal in ontvangst te nemen (zie foto).
Om ongeveer 22.30 uur wordt onder dankzegging van ieders aanwezigheid
en inbreng de vergadering gesloten. Er is gelegenheid om nog iets te drinken.

Jan Oonincx,
Secretaris FTC Rosmalen, 13-02-2015
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