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Betreft:  Notulen Ledenvergadering 17 Februari 2022 
 
Aanwezig: Bestuur TCM: Patrick van Berlicum (PB), Frans van den Dungen (FD) , Stefan de 

Kort (SdK), Marcel Meulendijks (MM) , Rob Rauh (RR) 
 Ben van den Berg, Henk van den Berg, Huub van Boxmeer, Jan van Boxmeer, 

Hans Breeuwer, Joost Helsen, Frank Jansen, Rene de Klijn, Piet de Koning, 
Willem Raaijmakers, Theo Raijmakers, Gijs van Schaijk, Gerard Sigmans, Paul 
Smulders, Tino van der Velden, Ton Verburggen, Bram Verhoeven, Jan 
Verhoeven, Harrie Verkuijlen, Peter Verkuilen, Hans Vissers, Mais Vissers, Leo 
de Wit 

Afgemeld: Wim van Breugel, Franklin Bleijswijk, Pieter vanden Berg, Toine van Creij, 
Gerard Hermes, Frans Kanters, Albert van de Koolwijk, Corne Nous, Piet van 
den Tillaart 

Afwezig: Toon Bekkers, Gerard van den Biggelaar, Mark van Heijst, Twan van Hooff, Kees 
Koek, Rene van Lanen, Tim Ommering 

 
Aanvang:  19:30 uur, afloop 20:55 
 
1. Opening & Mededelingen en goedkeuring notulen  
 
FD opent de vergadering. Na 2 jaar is het weer mogelijk om jullie uit te nodigen voor de 
vergadering. Laten we hopen dat wel in 2022 wel een volledig seizoen kunnen fietsen. Het 
bestuur heeft getracht jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden, we hebben enkele 
officiële zaken moeten bekrachtigen en dat via de mail met jullie afgestemd.  
 
Natuurlijk geen alledaagse gang van zaken maar door de omstandigheden noodzakelijk. 
Vandaag hopen wij jullie meer duidelijkheid te kunnen verschaffen en de vragen te 
beantwoorden. Ook presenteren wij vandaag de jaarcijfers van 2020 en 2021 en het budget 
voor 2022. Verder bespreken we seizoen 2022, de invulling van de groepen, de commissies en 
de toerkalender. 
 
Rest mij nog jullie een goede vergadering en een goed 2022 te wensen en vraagt SdK om 
allereerst de mededelingen. 
 
SdK vermeld dat de navolgende leden zich hebben afgemeld (zie bovenstaand) en namens 
Gerard Hermes is gevraagd de leden te informeren dat het na omstandigheden goed met hem 
gaat. Wel zal hij vooralsnog niet mee kunnen fietsen en uitsluitend als pasjes-lid betrokken 
blijven bij de vereniging. Vervolgens wordt het woord gegeven aan Peter Verkuijlen welke 
verzocht heeft om zich te mogen richten tot de vergadering. 
 
Peter geeft aan dat de ziekte waarvoor hij onder behandeling is sinds afgelopen jaar ondanks 
een aantal ingrepen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Ondanks de goede hoop 
dat de behandelingen ervoor zouden moeten zorgen dat de ziekte onder controle zou komen 
is recent geconstateerd dat de verschijnselen weer terug zijn. 
 
Dit is uiteraard een tegenvaller en in verder overleg met de artsen is besloten om de 
mogelijkheid aan te grijpen om onder begeleiding van de artsen in het CWZ in Nijmegen zich 
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op te geven voor een pre- klinisch kanker onderzoek waarvoor maximaal 200 personen 
uitgenodigd zullen worden, Peter is een van de 5 personen uit Nederland welke ter 
goedkeuring voor een Amerikaans onderzoek naar voren is geschoven om onder intensieve 
begeleiding deel te nemen aan dit onderzoek. 
 
Op dit moment wordt zijn ziektebeeld en huidige gezondheid beoordeeld. Na eventuele 
goedkeuring zal Peter mogelijk met de nieuwe behandeling starten en er is goede hoop dat 
hij hiervoor in aanmerking komt, en op deze manier de snel terugkerende situatie ziekte 
situatie op een andere wijze te kunnen vertragen/stoppen. 
 
Aangezien het naar omstandigheden, het herstel soepel verloopt hoopt Peter in de komende 
weken toch te kunnen starten met fietsen in het nieuwe seizoen. Allereerst bij de C-groep en 
hopelijk op termijn weer normaal mee te kunnen doen. 
 
FD wenst Peter en zijn familie sterkte en hopen dat we hem inderdaad weer snel zullen zien 
bij de fietsclub. 
 
SdK deelt de vergadering mede dat er een presentielijst rond zal gaan met de vraag om te 
controleren of de gegevens welke thans bij de NTFU zijn opgenomen correct zijn. Het is de 
bedoeling dat de informatie van de leden vanuit deze administratie gebruikt gaat worden.  
 
Met betrekking tot privacy worden de leden tevens gevraagd om aan te gegeven of mijn haar 
akkoord wil geven op het communiceren met het lid via e-mail en/of de fietsclub gebruik mag 
maken van eventueel plaatsen van foto’s/beeld materiaal van het lid om haar website en 
andere uitingen. Tenslotte is het mogelijk om het lid akkoord is met de voorgestelde indeling 
in de fietsgroep (A-, B- of C-groep). 
 
Verheugd kan vermeld worden dat een aantal leden is overgestapt van actief-lid naar 
zogenaamd pasjes-lid zodat het aantal leden gelijk blijft. Bij een van de leden is thans 
onduidelijk wat zijn status is omdat ondanks meerdere poging, de contributie als pasjes-lid tot 
heden nog niet ontvangen is. 
 
SdK meldt tenslotte dat hij namens het bestuur aandacht vraagt voor het Samen Uit & Thuis 
beleid van TCM. Het is belangrijk dat voor alle groepen het weggedrag afgestemd wordt om 
de situatie en conform de geldende verkeersregels. We fietsen samen en niet alleen, en het is 
belangrijk om samen thuis te komen en het gaat er niet om hoe snel we thuis kunnen zijn.  
 
Het is vervolgens aan de wegkapiteins om de route bepalen en de instructies duidelijk op te 
volgen en door te geven binnen de groep. Op deze manier kunnen we op een veilige manier 
allemaal thuiskomen. 
 
Tenslotte wordt er een beroep gedaan op iedereen persoonlijk en zelf te beoordelen welke 
groep het beste aansluit op zijn fysieke situatie. Het is belangrijk om het plezier in fietsen te 
behouden en soms kan een overstap naar een snellere of langzamere groep voor een persoon 
beter zijn, ondanks dat we realiseren dat het niet voor iedereen even makkelijk zal zijn om toe 
te moeten geven dat het fysieke iets minder wordt. Je bent in deze gelukkig niet alleen en de 
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vergrijzing is ook bij onze vereniging een probleem waar we mee te maken hebben. Dus kijk 
naar je zelf en zorg ervoor dat het plezier in fietsen blijft. 
Gijs van Schaijk vraagt even het woord als vertegenwoordiger van de clubkleding commissie 
en richt een specifiek woord van dank aan de sponsoren 

- Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies 
- Autobedrijf Toine van Creij 
- Cafe Zaal D’n Brouwer 
- Nous Labautomation Support 

 
Reeds 2 jaar geleden is tijdens de vergadering de nieuwe clubkleding, mede dankzij de steun 
van de sponsoren uitgereikt. Op de eerste dag van het seizoen is er door de leden een foto 
gemaakt in de nieuwe clubkleding maar is tot heden geen gelegenheid geweest om de 
sponsoren hier specifiek voor te bedanken. 
 
Graag wil Gijs de aanwezige sponsoren Marcel Meulendijks en Martijn Brouwers uitnodigen 
om een kleine blijk van waardering in ontvangst te nemen in de vorm van een foto. 
 
De vergadering gaat haar sponsoren een blijk van waardering met een applaus en Gijs zal 
ervoor zorgen dat ook deze attentie bij Toine van Creij en Corne Nous overhandigd zullen 
worden. 
 
Actie: RR/Gijs van Schaijk, overhandigen attentie sponsorcommissie aan sponsoren. 
 
FD dank Gijs voor deze blijk van waardering en inzet van de sponsorcommissie. 
 
2. Notulen vorige ledenvergadering 5 maart 2020 
 
SdK doet een beroep om de vergadering om haar akkoord te geven op de notulen van haar 
laatste ledenvergadering welke reeds 2 jaar geleden is gehouden. Aangezien weinigen het 
detail nog duidelijk zal hebben is het voorstel om deze te accepteren en indien gewenst 
kunnen de leden deze alsnog opvragen/inzien.  
 
SdK bedankt Joost Helsen als secretaris voor het opmaken van de notulen, na akkoord van de 
vergadering. 
 
3. Terugblik seizoenen 2020 & 2021 
 
FD stelt voor om een korte terugblik te geven over twee afgelopen fiets jaren welke door 
COVID-19 anders dan normaal zijn verlopen. Allereerst wordt de C-groep uitgenodigd om een 
woordje te zeggen. 
 
Verslag C Groep (Ton Verbruggen) 
 
We zijn in 2020 pas in mei begonnen met de aangepaste tochten te fietsen in verband met de 
corona. We hebben dat jaar toch een mooie opkomst gehad al hadden we ook afmeldingen 
van leden die niet mee gingen in verband met besmetting gevaar. 
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Dit jaar 2021 zijn we ook in mei gestart en in kleine groepjes , de opkomst was nog beter dan 
vorig jaar komt ook dat er regelmatig een lid van de B mee is gegaan ( ook leden van de B die 
herstellende zijn of een keer geen goede dag hadden ) . Zo had ik nogal wat afmeldingen op 
een zondag en dacht dat wordt niets en toch zijn we toen vertrokken met 7 man. 
 
En dat ik zo verneem is Iedereen die in de C mee fietst tevreden dat er een C groep is. Daarom 
ook zo’n grote opkomst. 
 
Dus ik ben tevreden met de opkomst van de C. Tenslotte is het fijn om te kunnen melden dat 
Jan van Boxmeer heeft aangeven als 2e weg kapitein de C-groep te versterken, waarvoor dank. 
 
FD bedankt Ton voor zijn goede zorg als wegkapitein en wenst hem samen met Jan van 
Boxmeer veel plezier ook voor het komende seizoen. Het woord is nu aan Frank. 
 
Verslag B Groep (Frank Jansen) 
 
We konden er niet omheen om de afgelopen 2 seizoenen met TCM een aangepast 
toerkalender te moeten aanhouden, met name het begin van vorig seizoen lag het stil en was 
je voornamelijk op je eigen aangewezen de conditie en souplesse in stand te houden. 
 
Gelukkig werd het gedurende het voorjaar van 2020 beter en konden we starten in kleinere 
groepjes , daar waren we al heel blij mee uiteraard. De kalender werd daar op aangepast en 
het begin was weer gemaakt. Koffieplekken moesten worden gereserveerd en er moest met 
verschillende regeltjes rekening worden gehouden. 
  
Omdat er ook een C ploeg in het leven was geroepen zag je dat onze groep wel wat was 
geslonken, maar met 7 a 8 renners is het prima en zeker veilig te doen.  De weergoden waren 
ons goed gezind in 2020 en het plezier in het fietsen werd er niet minder om.  
  
Afgelopen jaar waren de opstartproblemen gelukkig kleiner en konden we vrij snel met zijn 
allen doen wat we leuk vinden op zondagochtend, thuis weg zijn !! Met wat versterking 
halverwege het seizoen , René de Klijn, werden er mooie ritjes afgelegd en ook werden de 
verschillende zaterdagen gevuld met prima toertochten zoals, Montferland, Posbank, 
Biesbosch en onlangs nog Mergelland. 
 
De bandjes hadden schijnbaar wel wat geleden in de winter maar hoe meer lekke banden we 
kregen hoe meer plezier we hadden , we verdenken dan ook dat sommige renners bewust 
een bandenstop wilden maken ! 
 
Al met al het jaar prima gereden met zijn allen en kijken nu alweer uit naar het nieuwe seizoen! 
 
FD bedankt Frank voor de update, en wenst hem samen met Patrick van Berlicum veel plezier 
voor het komende seizoen als wegkapiteins voor de B-groep. Tenslotte is het woord aan Henk. 
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Verslag A Groep (Henk van den Berg) 
 
Dit TCM-seizoen is door Corona-maatregelen gestart op 2 mei met de rit van 86 km naar 
Haghorst. Het voelde prima om weer in een groep te fietsen en langere ritten te maken. Veel 
aan opbouwkilometers (we begonnen met ritten van circa 85 km) met de club hebben we niet 
gedaan omdat de meeste mensen toch wel in een kleiner groepje of alleen hun kilometers in 
maart en april op de racefiets hadden gemaakt. 
 
In totaal zijn er 27 ritten en 2830 km gefietst. De opkomst is 41 %, met een gemiddeld aantal 
deelnemers van 7 fietsers. De resultaten zijn vergelijkbaar met 2019 (25 ritten - 2360 km - 45% 
- 8). Er zijn 2 ritten door het slechte weer uitgevallen. De best bezochte rit was de tocht door 
de Grote Peel en Neerkant met 11 deelnemers. De slechtste koffie (echt bagger) was de pauze 
in Zeilberg tijdens de rit naar Neerkant. 
 
Er zijn geen valpartijen geweest en weinig lekke banden. Er wordt prima gekoerst met een 
redelijk constante snelheid dat de hele groep aan kan.  Dus we kunnen wel stellen dat de A-
groep een mooi seizoen heeft gedraaid.  
 
FD bedankt ook Henk voor de update, en wenst hem samen met Tino van der Velden en Jan 
Verhoeven weer veel fietsplezier in het komende seizoen. 
 
FD wil overgaan tot de uitreiking van de Kilometer vreters voor de seizoenen 2019-2020 en 
2020-2021 en vraagt de medewerking van Henk (A-Groep), Patrick (B-Groep) en Jan (C-Groep) 
voor het uitreiken van de kilometer vreters 
 
De uitslag Kilometer vreters 
 
A-Groep 
2019-2020 
1e Stefan de Kort, 24 ritten, 2.360km 
2e Jan Verhoeven, 20 ritten, 2.007km 
3e Ton van der Heijden, 20 ritten, 1.957km 
 

2020-2021 
1e Ton van der Heijden, 25 ritten, 2.581km 
2e Jan Verhoeven, 23 ritten, 2.272km 
3e Bram Verhoeven, 20 ritten, 2.072km 

B-Groep 
2019-2020 
1e Frank Jansen, 24 ritten, 2.272km 
2e Patrick van Berlicum, 20 ritten, 1.727km 
3e Frans van den Dungen, 20 ritten, 
1.724km 

 
2020-2021 
1e Frank Jansen, 28 ritten, 2.791km 
2e Patrick van Berlicum, 24 ritten, 2.259km 
3e Jan van Boxmeer, 21 ritten, 1.958km 

 
C-Groep 
2019-2020 
1e Ton Verbruggen, 24 ritten, 1.482km 
2e Joost Helsen, 19 ritten, 1.342km 
3e Rob Rauh, 17 ritten, 1.206km 

 
 
2020-2021 
1e Joost Helsen, 25 ritten, 1.816km 
2e Ton Verbruggen, 24 ritten, 1.756km 
3e Pieter van den Berg, 23 ritten, 1.708km 
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Met betrekking tot de kilometervreter voor de C-groep was het stuivertje wisselen tussen Ton 
en Joost en zij moeten samen maar uitmaken wanneer de bokaal op de schoorsteen mag 
pronken. Beiden ontvangen de bokaal uit handen van Jan van Boxmeer. 
 
Voor de B-Groep is het de 3e keer op rij dat Frank de kilometer vreter bokaal wint, dus deze 
kan inmiddels een vast plaats op de schoorsteen verkrijgen aangezien hij deze mag behouden 
(hoeft niet), en we zullen ervoor moeten zorgen dat er anders een nieuwe kilometer bokaal 
besteld gaat worden voor het seizoen 2022. De bokaal wordt overhandigd door PB aan Frank 
Jansen. 
 
Tenslotte de A-Groep, de winnaars zijn Stefan en Ton. Aangezien Ton niet aanwezig is 
ontvangt Stefan de bokaal uit handen van Henk van den Berg. 
 
Actie: FD bestellen van nieuwe kilometer vreter bokaal (indien Frank Jansen deze graag wenst 
te behouden) 
 
SdK gaat verder en vermeld dat het bestuur gekeken heeft naar de andere activiteiten van de 
leden. Uiteraard kan hierbij de dinsdag ochtend groep, welke op vrijwillige basis zelf wekelijk 
een rit rijdt niet onbesproken blijven. Deze rit is opgenomen bij de NTFU, zodat bij eventuele 
bijzonderheden deze onder de verzekering vallen van de vereniging. Het is misschien een 
mogelijkheid om deze ritten op andere wijze te steunen, en het bestuur zal hier verder over 
na gaan denken. 
 
Ook is er in et winterseizoen weer een MTB/Gravel kalender wederom opgesteld door Henk 
van den Berg, waarvoor dank en deze is ook op de website is opgenomen. Een kleine maar 
trouwe groep aan leden doet hier met veel plezier wekelijks aan mee. 
 
Daarnaast wordt door het bestuur nagedacht over een mogelijk dames groep. Door COVID-19 
zijn meerdere mensen aan het fietsen geslagen, we zullen bekijken of het starten van een 
damesgroep, waarbij Patrick van Berlicum al aangeven heeft om eventueel de ritten als 
wegkapitein te begeleiden tot een nieuwe mogelijkheid kan zorgen. De vergadering wordt 
gevraagd om mee te denken om het aantal leden op peil te houden en eventuele interesse 
van anderen kenbaar te maken aan het bestuur of de wegkapiteins.  
 
4. Financiën 
 
FD vraagt aan de huidige penningmeester Marcel en oude penningmeester Hans om een korte 
toelichting over de financiën van de afgelopen jaren. 
 
MM ligt toe dat Hans allereerst een toelichting zal geven op 2019-2020 en MM welke de 
penningmeester activiteiten over heeft genomen van Hans voor 2020-2021. Hierbij zal 
verduidelijking gegeven worden over het financiële verloop en tevens stilgestaan worden bij 
de contributie verhoging welke voor 2021 is doorgevoerd, vooruitlopend op een formeel 
akkoord van de vergadering. 
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- Resultaat boekjaar 2019-2020 en verslag kascommissie 
 

Stand per 1-11-2019 3.125,11 
Kas 56,98 

 

Bank 3.078,15 
 

Ontvangsten 9.940,10 
Contributie 5.265,00 
Sponsoring 202,81 
Kleding en overig 4.472,29 
Uitgaven 10.719,29- 
Bestuurs-, vergader-, bankkosten & website 619,68- 
Kleding 5.567,21- 
NTFU 2.019,16- 
Ritkosten 2.513,14- 
Resultaat 2019 – 2020 (verlies) 779,19- 
Voorstel tot verhoging van contributie van 115,00 naar 135,00 nodig om 
het eigen vermogen van de vereniging te kunnen behouden 

 
Hans geeft een toelichting op de resultaten van 2019-2020. Uiteraard valt op dat het totale 
verlies over het boekjaar is opgelopen tot 779,19. Dit heeft er toe geleid dat er een beroep is 
gedaan om de contributie te verhogen 115 naar 135, in der verwachting het verlies op te 
kunnen vangen. 
 
Hans vermeld dat de kascontrole commissie (bestaande uit Theo en Corne) haar akkoord heeft 
gegeven over de cijfers. De getekende bevestiging is overgedragen aan MM als de nieuwe 
penningmeester. 
 
- Resultaat boekjaar 2020-2021 en verslag kascommissie 
 

Stand per 1-11-2020 2.355,92 
Kas 51,73 

 

Bank 2.304,19 
 

Ontvangsten 6.507,86 
Contributie en overig 5.966,00 
Sponsoring 384,86 
Kleding en overig 157,00 
Uitgaven 5.135,94- 
Bestuurs-, vergader-, bankkosten & website 313,62- 
Kleding 248,05- 
NTFU 2.003,49- 
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Ritkosten 2.570,78- 
Resultaat 2019 – 2020 (winst) 1.371,92 
Kas 31-10-2021 51,73 

 

Bank 31-10-2021 3.676,11 
 

Stand per 31-10-2021 3.727,84 
 
MM geeft toelichting over het boekjaar en de zaken welke hierin op vallen. Allereerst wordt 
verwezen naar het feit dat de Kas begin en eindstand exact hetzelfde is. Dit is gelegen in het 
feit dat in het afgelopen seizoen gestart is met het elektronisch betalen van de koffie door een 
van de leden, en deze middels een WhatsApp of email verzoek (met een bonnetje) direct te 
declareren bij de penningmeester. De vergadering wordt gevraagd op dit positief is bevallen 
en beantwoord dit positief. Dit houdt in dat er gestopt zal worden met een kas 
 
Daarnaast wordt specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de resultaten, mede naar 
aanleiding van de verhoogde contributie. Het resultaat is zoals verwacht positief (1.371,92), 
echter er moet opgemerkt worden dat er in 2021 29 ritten gefietst � op basis van 40 ritten is 
de contributie verhoging passend voor de extra kosten in een ‘normaal’ jaar. De eventuele 
extra ritten zullen naar verwachting extra kosten van circa 1,000 oplevert kunnen hebben 
waardoor het resultaat hier voor gecorrigeerd moet worden. 
 
Wel is vast te stellen dat de noodzakelijk contributie verhoging een verstandige zet is geweest 
teneinde het eigen vermogen te behouden. Wel is op te merken dat de koffiekosten nog 
steeds een enorme kostenpost zijn en dat de prijs per consumptie nog steeds omhoog blijft 
gaan. 
 
MM vraagt Hans Vissers namens de kascommissie bestaande uit Corne Nous en Hans haar 
bevindingen te delen. Hans geeft aan dat de penningmeester een duidelijke verantwoording 
heeft gegeven over de financiën en dat alles goed is gedocumenteerd. Als dusdanig heeft de 
kascommissie kunnen vaststellen dat alles goed is en de financiën goed bevonden zijn. Het 
advies is aan de vergadering om akkoord te geven. 
 
Piet de Koning vraagt het bestuur over de contributie verhoging en of het een verstandig 
besluit kan zijn om de koffiekosten te beperken, door bijvoorbeeld slechts 1 kopje koffie te 
vergoeden. 
 
FD geeft aan dat hier wel over gesproken is door het bestuur, maar vooralsnog vastgehouden 
wordt aan de 2 koppen koffie. SdK geeft aan dat eventueel bekeken kan worden over leden 
welke in verhouding vaker meedoen (waaronder hemzelf) mogelijk benaderd kunnen worden 
voor een vrijwillige extra bijdrage in deze kosten. Dit is voor SdK persoonlijk geen probleem 
maar de vergadering geeft aan dat dit moeilijker te handhaven is aangezien dit dan extra 
bijgehouden moet worden. 
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Piet stelt dat het aan de vergadering is om hierin een standpunt voor alle leden in te nemen 
en vraagt om middels een stemming, te beoordelen hoe er door de vergadering gedacht 
worden over het koffiebeleid op zondag. 
 
FD stelt voor om dit middels een korte inventarisatie middels stemming te doen en vraagt 
welke leden een voorkeur hebben voor het verstrekken van 1 kop koffie ipv. 2 koppen koffie. 
Een 9-tal aanwezige leden geeft aan een voorkeur te hebben voor 1 kop, de overige leden 
geven aan dat men vast wenst te houden aan het huidige koffiebeleid. 
 
FD/SdK stellen voor dat vooralsnog vastgehouden wordt aan de 2 koppen en de financiën 
nauwlettend gevolgd zullen worden en snel bij te sturen indien hiertoe noodzaak zal zijn. 
Uiteraard is het van belang dat de geldende contributie voor iedereen acceptabel bevonden 
moet worden. 
 
Actie: FD/MM volgen financiën ten gevolge van kosten koffie 
 
5. Decharge bestuur 
 
SdK vraagt formeel om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid (en de 
bijbehorende financiën) voor de jaren 2019-2020 / 2020-2021. De vergadering geeft unaniem 
haar akkoord. 
 
- Contributie seizoen 2021-2022 
 
SdK vraagt aandacht vanuit de vergadering voor formeel akkoord van de contributie verhoging 
in 2021. De vergadering is akkoord in deze, mede in het licht van de toelichting door de 
penningmeester. 
 

inkomsten 
contributie 6.315 
sponsoring en overig - 
Kleding - 
totale opbrengsten 6.315  
uitgaven 
NTFU 1.920- 
Bestuur-, vergader-, bankkosten & website 480- 
koffiekosten 2022 4.300- 
Overige kosten - 
totale uitgaven 6.700- 
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2022 verwacht tekort 385- 
Suggestie voor extra reservering jubileum 35-jarig bestaan met een 
budget van €250 

 
MM vraagt aandacht voor het opgestelde budget voor 2021-2022, waarbij tevens het voorstel 
is om de contributie te handhaven op het niveau van 135 Euro. Daarnaast zal in het seizoen 
specifiek gekeken moeten worden maar de vereniging kosten met betrekking tot eventuele 
nieuwe clubkleding. Tenslotte valt op dat het bestuur alvast rekening houdt met een extra 
voorziening voor het 35-jarig bestaan van de vereniging in 2023 met een post van 250 Euro. 
 
Frank Jansen vraagt waarom er gesproken wordt over 2021-2022 en niet kalenderjaar 2022. 
SdK beantwoord dat dit gelegen is in het feit dat het boekjaar gelijk loopt met het fietsseizoen 
van 1 November – 31 Oktober (einde na de snert tocht). Op deze wijze is het bestuur beter 
instaat om de financiële ontwikkeling te volgen. FD ligt toe dat de enige mogelijk overlopende 
kosten voorkomen uit de feestavond welke in het najaar nog plaat kan vonden (als is dat de 
laatste 2 jaar helaas niet langer het geval). 
 
De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde budget voor 2022 en de contributie zoals 
voorgesteld. 
 
6. Commissies 2021-2022 
 
FD verontschuldig bij voorbaat dat door de COVID-19 ontwikkelingen de leden van de diversie 
commissie niet geheel meer duidelijk is. Met name tijdens de voorbereiding op de feestavond, 
welke helaas op het laatste moment afgelast moest worden, is duidelijk geworden dat de 
samenstelling niet geheel meer duidelijk was. 
 
Wel wil FD specifiek Gerard Sigmans, Paul Smulders, Rene van Lanen bedanken voor hun steun 
in deze. 
 
De nieuwe commissies voor 2021-2022 
 
- Toerkalender en wegkapiteins (Henk van den Berg) 
Henk van den Berg (A-Groep), Patrick van Berlicum (B-Groep), Jan van Boxmeer (C-Groep), 
Frank Jansen (B-Groep), Tino van der Velden (A-Groep), Ton Verbruggen(C-Groep) en Jan 
Verhoeven (A-Groep). 
 
FD dankt voor het weer voorbereiden van de toerkalender 2022 welke na afloop ter 
beschikking gesteld zal worden en wenst veel plezier aan de wegkapiteins. 
 
- Feest Commissie (Frans van den Dungen) 
Hans Breeuwer, Frans van den Dungen, Rene van Lanen en Paul Smulders 
 
Actie: FD zal Rene van Lanen vragen of hij zitting blijft nemen in de feestcommissie 
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- Klaver Commissie 
Piet de Koning, Pieter van den Berg. 
FD dankt de Klavercommissie voor de goed organisatie 
 
- Sponsorcommissie (Gijs van Schaijk) 
Corne Nous, Rene van Lanen, Gijs van Schaijk, Peter Verkuijlen 
FD bedankt de commissie en specifiek Paul Smulders voor zijn jarenlange steun bij de sponsor 
commissie. 
 
- Snert Commissie 
Patrick van Berlicum, Frank Jansen, Gerard Sigmans 
FD dankt allereerst Leo de Wit en Piet van den Tillaart voor de jarenlange organisatie van de 
snerttocht en uiteraard ook Gerard Sigmans voor het ter beschikking stellen van de ruimte. 
Afgelopen seizoen hebben Patrick en Frank deze taak met goed vervolg overgenomen 
waarvoor ook onze dank. 
 
Actie: RR/Gijs van Schaijk polsen Corne Nous en Rene van Lanen en eventueel benaderen van 
Toine van Creij voor de sponsor commissie. 
 
- Abraham Commissie 
Toine van Creij, Jan Verhoeven 
SdK bedankt de Abraham commissie welke na langere tijd de fietser weer af moest stoffen 
(voor ondergetekende). Hij had er zichtbaar moeite mee en de aandrijfsnaar heeft het na jaren 
van stilstaan de brui aan gegeven. 
 
Actie: SdK doorgeven 50 jarige van de vereniging aan de commissie. 
 
- Website/Communicatie 
Stefan de Kort, Corne Nous 
 
- Kascontrole commissie 
Hans Vissers, Theo Raijmakers 
 
7. Bestuurssamenstelling 
 
FD legt uit dat eind 2021 het bestuur genoodzaakt is geweest om alle leden te vragen om op 
een ongebruikelijke manier haar goedkeuring uit te spreken over voorgenomen 
bestuurswijzigingen. Het feit dat de normale ledenvergadering door COVID-19 niet plaats 
konden vinden heeft tot een situatie geleid dat we op een anders dan normale manier 
aanpassing door te voeren om het de vereniging te kunnen laten besturen. 
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SdK wil alle leden bedanken voor haar bereidheid tot het deelnemen aan een online verkiezing 
van het bestuur. Hopelijk is de eerste en tevens laatste keer aangezien dergelijk besluiten zich 
beter verlenen tijdens een reguliere leden vergadering. 
 
Vooraf heeft het bestuur besloten dat wijziging in het bestuur alleen haar instemming zou 
kunnen bevinden bij een meerderheid van leden in het uitbrengen van online stemmen, met 
een absolute meerderheid van het totale stemmen van alle leden (dus meer dan 50% moet 
positief instemmen met de voorgenomen wijziging) om de bestuursverandering ook doorgang 
te laten vinden. 
 
Het is mogelijk geweest om de online verkiezing mogelijk te maken. In totaal hebben 34 leden 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot online stemmen. Dit heeft geresulteerd in 33 juist 
uitgebrachte stemmen, waarbij 1 persoon zich onthouden heeft van haar stemming omdat 
het lid aan heeft gegeven dat deze verkiezing uitsluitend kan plaatsvinden ten overstaande 
van de vergadering van haar leden, alle overige 32 (van de 52 leden) leden hebben unaniem 
hun akkoord gegeven voor de voorgestelde wijzigingen, te weten: 
- Herverkiezing voor een periode van 3 jaar van FD als voorzitter (2020-2023) 
- Verkiezing van SdK als secretaris ter vervanging van Joost Helsen met ingang van 2021 
- Verkiezing van MM als penningmeester ter vervanging van Hans Breeuwer met ingang van 

2020-2021 
- Verkiezing van PB, RR als vervanger van Ton Verbruggen en Rene van Lanen als algemeen 

bestuurslid 
 
Op basis van deze stemming heeft het bestuur deze wijziging formeel doorgevoerd teneinde 
haar taken goed uit te kunnen voeren. De vergadering wordt gevraagd of er nog bezwaren zijn 
bij deze wijzigingen, dit is niet het geval. 
 
FD dank de oud bestuursleden en in het bijzonder Joost Helsen zonder wie hij zijn taak als 
voorzitter niet op een juiste wijze invullen zou kunnen geven. Het op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen binnen de vereniging tijdens de bijzondere COVID-19 periode en bijhouden 
van de informatie vanuit NTFU maken het zijn van voorzitter een makkelijke job. 
 
Vervolgens wordt de oud bestuursleden Hans Breeuwer, Joost Helsen en Ton Verbruggen een 
klein (niet-) alcoholisch presentje overhandigd voor hun de inzet als bestuurslid. 
 
De vergadering geeft een blijk van waardering voor de oud bestuursleden en het nieuwe 
bestuur. 
 
SdK vervolgt door een toelichting op de nieuwe bestuursleden en benadrukt de onderlinge 
afspraken welke gemaakt zijn met betrekking tot taak en verantwoordelijkheid. 
 
- bestuur seizoen 2021-2022 

Frans van den Dungen – voorzitter (algemene zaken) 
Stefan de Kort – secretaries (NTFU/ledenadministratie, notulist & website) 
Marcel Meulendijks – penningmeester (financien & A groep) 
Patrick van Berlicum – algemeen lid (B groep & toerkalender/wegkapiteins) 
Rob Rauh – algemeen lid (C groep & overige commissies) 
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algemeen  info@toerclubmariaheide.nl 
secretariaat  secretaris@toerclubmariaheide.nl 
 
8. Leden (AVG) & clubkleding 
 
SdK geeft aan dat de vereniging thans 42/43 actieve leden heeft en 10 pasjes leden. Er zijn 
geen afmelding ontvangen voor 1 december. 
 
Ten behoeve van AVG (Privacy) is er een wens om uitsluitend gebruik te maken van 
communicatie middelen met goedbevinden van haar leden. De zogenaamde WhatsApp 
groepen in gebruik binnen de diverse groep sluit hier niet geheel bij aan. 
 
De NTFU stelt hiervoor gratis een app CYQL ter beschikking als alternatief, en het bestuur is 
voornemens om dit seizoen het gebruik te gaan testen als toekomst middels voor verbeteren 
van haar communicatie met en tussen de leden. Hiertoe zal op het eind de mogelijkheid 
gegeven worden om je hierin aan te melden. SdK geeft een inzage in de CYQL app met een 
aantal screenprints van de toepassing aan de vergadering. 
 
Gebruik CYQL app – hoe te installeren 
 
1. Download de CYQL app via de Appstore 

(Apple Appstore via https://apps.apple.com/us/app/cyql/id1552276793 en 
Google Play via https://play.google.com/store/apps/details?id=app.cyql.app) 

2. Installeer de CYQL app en start deze voor de eerste keer op 
3. Registreer je als gebruiker door een nieuw gebruikersaccount aan te maken via de app 
4. Activeer onze fietsclub door activatie code KPEB84DD in te vullen of door de QR code te 

scannen 

 
5. Onze clubbeheerder ontvangt een bericht van deze aanmelding en moet deze goedkeuren 
6. Je ontvangt een bericht op de telefoon zodra je toegang hebt gekregen 
 
Actie: SdK toesturen uitnodiging aan alle actieve-leden 
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De volgende groepen indeling wordt voorgesteld aan de vergadering en deze is akkoord 
 
A-groep (14) 
Wegkapiteins: Henk van den Berg, Tino van 
der Velden & Jan Verhoeven 
- Ben van den Berg 
- Gerard vd Biggelaar 
- Huub van Boxmeer 
- Frans Gilsing 
- Frans Kanters 
- Kees Koek 
- Stefan de Kort 
- Marcel Meulendijks 
- Corne Nous 
- Paul Smulders 
- Bram Verhoeven 
 

B-groep (14) 
Wegkapiteins: Frank Jansen & Patrick van 
Berlicum 
- Franklin Bleiswijk 
- Hans Breeuwer 
- Wim van Breughel 
- Toine van Creij 
- Frans van den Dungen 
- Rene de Kleijn 
- Piet de Koning 
- Albert van de Koolwijk 
- Willem Raaijmakers 
- Theo Raijmakers 
- Rob Rauh 
- Gijs van Schaijk 

 
C-groep (14) 
Wegkapiteins: Ton Verbruggen & Jan van 
Boxmeer 
- Toon Bekkers 
- Pieter van den Berg 
- Mark van Heijst 
- Joost Helsen 
- Rene van Lanen 

 
- Tim Ommering 
- Gerard Sigmans 
- Piet van de Tillaart 
- Harrie Verkuijlen 
- Peter Verkuijlen 
- Mais Vissers 
- Leo de Wit 

 
De extra clubkleding voor geïnteresseerden inmiddels besteld en deze zal in de komende 2/3 
weken geleverd worden. SdK zal zorg dragen dat deze bij de leden ontvangen wordt. 
 
Met betrekking tot extra kleding is door Balans (de fabrikant) een aantal test producten 
opgestuurd, om te kwaliteit/materiaal te testen. Bij voldoende animo kunnen we deze extra 
kleding (winter-)handschoenen, sokken en bandana (in clubkleuren) eventueel bestellen. 
 
9. Rondvraag & mededelingen 
 
- Jan van Boxmeer, geeft aan dat de GPX bestanden voor de C-Groep zo snel mogelijk ter 

beschikking worden gesteld 
- Hans Vissers meld aan de vergadering dat hij dit seizoen niet mee zal fietsen aangezien hij 

zich op zondagen voor gaat bereiden op de wandeltocht naar Santiago de Compostella in 
Augustus 2022 (100 dagen wandeling vanaf Mariaheide), hij verwacht het volgende 
seizoen weer gewoon mee te fietsen 

- Geen verder vragen/opmerking 
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10. Sluiting 
 
FD bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Na afloop is het eerste drankje op kosten 
van de vereniging. 
 
 
Einde vergadering 20:55 uur 
Frans van den Dungen / Stefan de Kort, 19/20/2022 


