NOTULEN ALV JAARVERGADERING FTC-ROSMALEN 08-02-2017
Datum:
Tijd:
Plaats:

woensdag 08 februari 2017
20:00 uur
Zaal d’n Beer te Rosmalen, Dorpstraat 77

Aanwezig: 22

Afwezig:7
met kennisgeving

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

1.

Opening & Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de ALV.
Afmeldingen ontvangen van7 leden (zie boven).

2.

Vaststellen agenda
Harrie van Haaren heeft een mededeling bij agenda punt 6.
Verder geen aanvullingen.

3.

ALV van 03 februari 2016
Geen opmerkingen
Het verslag van de ALV 2016 wordt goedgekeurd met dankzegging aan de secretaris.

4.

Jaarverslag FTC Rosmalen 2016.
Ernie Haverhals merkt op dat in het jaarverslag als doelgroep 60+ wordt genoemd terwijl
in de ALV van 2016 vermeld staat 50+. Voorkeur gaat uit naar 50+
Het jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd met dankzegging aan Jan.

5.

Rooster van aftreden.
Jo Bemelmans en Jack Delhez stellen zich herkiesbaar als bestuurslid van FTC
Rosmalen. Met algemene stemmen worden Jo en Jack herkozen voor 2 jaar.
In 2018 treedt, volgens het rooster, Jan Oonincx af als secretaris. Graag alvast nadenken
over opvolging.
Jo geeft aan dat het de afgelopen 2 jaar gelukt is veel, gezellig en veilig met elkaar te
fietsen. We zijn weer een club vóór en dóór de leden geworden. De komende 2 jaar
proberen we dit vast te houden en het accent te leggen op het behoud van de huidige
leden met een jaarlijkse aanwas van 2 á 3 nieuwe leden, die passen binnen het profiel van
onze fietsclub.

6.

Fietsprogramma
Evaluatie 2016.
We kunnen terug kijken op een heel mooi fietsseizoen. In totaal hebben we 65.058 club
km gereden. Een nieuw record. De opkomst tijdens de 78 clubritten was goed. De FTC
wisselbokaal is uitgereikt aan Gijs Verweij, met 65 starts en 5.464 club km was hij de
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winnaar. Hoogtepunt was de meerdaagse, met 18 leden hebben we door het mooie
Limburgse land gefietst.
Jammer dat het weer op onze 24ste Bockenreijderstocht slecht was, de “gezinstocht”,
samen met de HEVO georganiseerd, viel letterlijk in het water.
Programma 2017
Harrie van Haaren licht het fietsprogramma toe. Uitgangspunt blijft dat elk lid minimaal
één veilige en aantrekkelijke fietsroute uitzet. De overige leden mogen hierover feedback
geven. Geprobeerd is om de juiste km afstand in het programma te vermelden, zodat
iedereen hier rekening mee kan houden. Het programma is zo ingedeeld dat we
afwisselend rijden in de vier windstreken met een gemiddelde afstand van 100 km. Voor
2 data worden nog Routemannen gezocht. Nico van Rijswijk (rivieren tocht) en Ad van
de Groenendaal melden zich hiervoor aan.
Het kan voorkomen dat bij afwezigheid van de routeman iemand anders de route
overneemt. Meestal zal deze voor een andere route en pauzeplaats kiezen in verband met
bekendheid van de route. Ook bij extreme weersverwachtingen kan de route worden
aangepast. Wijzigingen zullen doorgegeven worden via onze groepsapp.
Gerard van der Weegen mist het rijden van uittochten van andere verenigingen. Een
aantal verenigingen rijdt jaarlijks onze Bockenreijderstocht. De secretaris zal het lijstje
van deelnemende verenigingen aan onze Bock naar de fietsprogramma werkgroep sturen.
De werkgroep zal bekijken of het mogelijk is om een of twee uittochten bij een andere
vereniging te fietsen.
Op sommige zondagen is het mogelijk een extra lus/meer kilometers te fietsen. De leden
die dit willen, moeten dit zelf onderling organiseren.
De starttijd van de uittocht op 02 juli naar Beuningen is 0.800 uur in Rosmalen (met auto)
en 08.30 uur in Beuningen.
Harrie geeft aan, i.v.m. vakanties vaak afwezig te zijn. Tijdens het fietsseizoen zijn er
altijd wel eens wijzigingen. Wie wil, naast Gijs, Harrie hierbij helpen? Lia Kanters meldt
zich hiervoor aan, Lia is ook bereid om, als Harrie stopt, werkzaamheden in de
werkgroep fietsprogramma van hem over te nemen.
De voorzitter bedankt de werkgroep voor het mooie fietsprogramma en benadrukt dat
goede kennis van de uitgezette fietsroute over “veilige” paden, zeer belangrijke factoren
zijn voor veilig fietsen.
7.

Wegkapiteins
Bij afwezigheid van Martijn van den Eng geeft de voorzitter een toelichting.
De wegkapiteins bewaken onze fietsafspraken, hiertoe behoort ook toezien op de
snelheid. Wij hebben vier wegkapiteins (Martijn, Gijs, Thieu en Nico F.). Het is
belangrijk dat ze alle vier op dezelfde manier de regels toepassen c.q. fluiten. Ook bij een
geringe opkomst is het belangrijk dat er een wegkapitein wordt aangewezen. De
wegkapiteins plannen een overleg voor start van het nieuwe fietsseizoen (19 maart) om
nog meer op één lijn te komen.

8.

Vaststellen van het gewijzigde Huishoudelijk reglement
Het “Reglement FTC Rosmalen” maart 2016 v1, met bijbehorende “Fietsafspraken FTC
Rosmalen”, versie 4, februari 2016 worden goedgekeurd en vastgesteld.
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9.

Meerdaagse 2017
De formule van de meerdaagse 2016 is voor herhaling vatbaar. Deze formule past het
beste binnen de wensen/mogelijkheden van onze huidige leden!
Na voor en tegens besproken te hebben wordt er gekozen voor 3 in plaats van 4 dagen en
wel 6, 7 en 8 september 2017. Vertrek op de fiets vanaf ons clublokaal voor een tocht van
ongeveer 150 km naar het Noord/Oosten met één volgauto voor de bagage. De volgende
dag een lus van ongeveer 100 km, en de derde dag weer via een andere route 150 km op
de fiets terug naar Rosmalen.
De werkgroep 2017 bestaat uit Nico Feiter, Jo Bemelmans en Jack Delhez.
Jack heeft een Hotel op het oog met 10 kamers, tot heden zijn er 2 afmeldingen
ontvangen. Gaarne z.s.m. doorgeven aan Jack of je wel of niet mee kunt gaan!
Het is de bedoeling dat we bij aankomst in Rosmalen, bij d’n Beer, de meerdaagse op een
gepaste manier afsluiten in het kader van ons 3x11 jarig jubileum.

10. Bockenreijderstocht 25 juni 2017
De werkgroep bestaat uit Jo Bemelmans, Jack Delhez en Thieu Kreté.
Contactpersoon voor de seniorenvereniging HEVO is Leo Houdijk, in overleg met hem
wordt besloten of er een route van ongeveer 45 km komt.
De 110 en 70 km routes zijn aangemeld bij de NTFU en staan vermeld in het
jaarprogramma. Dit jaar is het een bijzondere Bock, 25 jarig jubileum!
De werkgroep zal bekijken of er mogelijk nog iets gedaan kan worden voor een andere
jubilaris: het Vicky Brownhuis viert ook haar 25 jarig jubileum.
Gedacht wordt om een extra sponsor aan te trekken, zodat wij als vereniging een gift
kunnen doen aan het Vicky Brownhuis. Dit staat dus los van de organisatie van de Bock
m.b.t. naam, inschrijfgelden en de gebruikelijke sponsoren.
11. Financiën
Het financieel overzicht toont de realisatie 2016 en de begroting 2017.
De penningmeester laat aan de hand van de cijfers zien dat de inkomsten van de Bock
belangrijk zijn om de uitgaven van de meerdaagse te dekken.
Duidelijk is te zien dat we de kosten van de kleding hebben kunnen beperken door de
bijdrage van drie sponsoren; Garage Geerts, Sanitair Winkel en D’n Beer.
Namens de kascommissie meldt Adrie van Lokven dat alles is gecontroleerd en in orde
bevonden. De voorzitter bedankt de kascommissie en de penningmeester wordt
gedechargeerd. Bart Geerts neemt volgend jaar de plaats van Adrie over binnen de
kascommissie, samen met Harrie van Haaren (2e jaar).
12. Contributie 2017
De penningmeester heeft voorgesteld om de contributie van 2016 niet te
verhogen/verlagen. Dit betekent € 60, - voor FTC leden en voor de ATB leden € 42, - .
De vergadering gaat hiermee akkoord.
13. Jubileum FTC Rosmalen 3 x 11 jaar
Donderdag 16 februari 2017 bestaan we 33 jaar. De bedoeling is dat we tijdens onze
meerdaagse, de Bockenreijderstocht, Kermis in Rosmalen en sluitingstocht op 22 oktober
extra aandacht geven aan het 3 x 11 jaar bestaan van de FTC Rosmalen.
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14. FTC Wisselbokaal
Om ook activiteiten die moeten gebeuren voor onze vereniging in beeld te brengen/te
belonen heeft het bestuur een voorstel uitgewerkt en rondgestuurd, gebaseerd op een
vertaling van “De 10 Gouden regels”, die mee tellen voor het “nieuwe” wisselbokaal
klassement.
Na een rondje waarin voor en tegenstanders hun zegje hebben kunnen doen over het
voorstel wordt door de vergadering/leden besloten (14 voor, 5 tegen en 3 blanco) het
bestuur het mandaat te geven om aan het eind van het fietsseizoen een winnaar van de
FTC Wisselbokaal te benoemen. Als de keuze niet overeenkomt met de uitslag van de
opkomst (aantal starts) dan zal het bestuur hun keuze motiveren. Hiervoor worden geen
lijsten/klassementen bijgehouden. Alleen de opkomst wordt bijgehouden op onze site.
15. Rondvraag / mededelingen en vaststellen ALV 2018
De ALV zal plaatsvinden op woensdag 07 februari 2018
Dit jaar doen wij als FTC Rosmalen weer mee met de RABO clubactie.
“Tijdens Rabobank Clubkas Campagne stemmen de klanten (vanaf 12 jaar) van
Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken op de vereniging(en) of stichting(en) die zij
een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een
vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting
ontvangt. Dit jaar verdelen we een prachtig bedrag van € 100.000, - !
Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor onze vereniging. Vorig
jaar hebben we € 179, - opgehaald. Als we ons allemaal inzetten en Rabo klanten
overhalen om op ons te stemmen, dan kunnen we misschien tot een beter resultaat
komen. De actie loopt van 11 t/m 25 april. De secretaris zal in april een herinnering
rondsturen.
Het bestuur is niet tevreden over het actueel zijn van onze website en heeft onderzocht of
de website is te verbeteren. Actie wordt ondernomen om de website een nieuw gezicht te
geven.
Ernie Haverhals meldt dat de Politie fietstocht dit jaar op zaterdag 13 mei en 09
september wordt gehouden. De tocht wordt begeleid door motorrijders. Iedereen die mee
wil doen kan zich opgeven bij hem.
Gerard van der Weegen stelt voor om gezamenlijk CO2 patronen in te kopen.
Om ongeveer 22.15 uur wordt de vergadering gesloten door de voorzitter onder
dankzegging voor eenieders inbreng. Er is gelegenheid om nog iets te drinken.
Bijlage:
Presentielijst ALV 08022017
Jan Oonincx
Secretaris FTC Rosmalen
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Bijlage:
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