Agenda en verslag Voorjaarsvergadering 2021
Naar aanleiding van de nog steeds geldende Corona beperkingen hebben we op 10 april jl.
via de mail aan alle leden laten weten dat wij ons wederom genoodzaakt zien om een
alternatieve Algemene Leden Vergadering te houden.
Op basis van bijgevoegde voorlopige Agenda en de Notulen van de najaarsvergadering
verzoeken we in die email alle leden om via de mail input te leveren.
Opmerkingen of aanvullingen met betrekking tot de vorige notulen en aanvullende
agendapunten of vragen konden schriftelijk (via email) worden ingediend.
Het bestuur heeft punten, relevant voor de najaarsvergadering, opgenomen in de definitieve
agenda. Bijgaand tref je nogmaals de agenda aan en de gemaakte notulen van April 2021.
De notulen zijn, als gevolg van deze aanpak dus meer een overzicht van de activiteiten van
het bestuur en een opzet van de activiteiten voor het aankomende jaar 2021. We hopen
hiermee zo goed als mogelijk de leden te informeren.
Agenda:
1. Door leden in te brengen aanvullende punten
a. Overlijden Ren vrijwilliger Wouter van Zuuren
b. Mogelijkheden om toeragenda na afloop nog zichtbaar te houden op site
c. Communicatie via groepsapp graag uitsluitend functioneel
d. Beperkte communicatie vanuit bestuur
2. Opmerkingen te doen n.a.v. Notulen ALV najaar 2020_v2 (zie bijlage)
3. Waar richten we ons dit jaar op?
• Toelichting op de activiteiten Toerafdeling
• Toelichting op de activiteiten Jeugdafdeling
• Toelichting op de activiteiten Renafdeling
(*dit punt zal in de nog op te stellen notulen worden opgenomen)
4. Veiligheid onderweg
5. Verslag Penningmeester. Als gevolg van de maatregelen heeft Kascontrole nog niet
plaats kunnen vinden. Formele afronding van dit punt vindt plaats bij
najaarsvergadering in 2021.
6. Bestuursleden en verkiesbaarheid. Functie Secretaris vacature (zie bijlage). Huidige
secretaris stelt zich niet herkiesbaar.
7. Benoeming van nieuwe kascommissie

8. Rondvraag
9. Einde vergadering
Notulen voorjaar 2021
Ad 1
Door leden ingebrachte punten
1a
Wout Van Zuuren overleden. Sinds lange tijd zeer enthousiaste en erg betrokken vrijwilliger
van onder andere onze Woensdag Avond Competitie. Namens de vereniging medeleven
betuigd aan de nabestaanden.
1b
Mogelijkheden om toeragenda na afloop nog zichtbaar te houden op site
Gevraagd wordt om te onderzoeken of het toerprogramma ook na het verstrijken van de
datum nog getoond zou kunnen worden zodat de informatie beschikbaar blijft.
1c
Communicatie via groepsapp graag uitsluitend functioneel
Groepsapps die vanuit de vereniging gecoördineerd worden en nu bestaan bij voorkeur
functioneel gebruiken.
1d
Beperkte communicatie vanuit bestuur
Vanuit leden krijgen we regelmatig verzoeken om extra nieuwsupdates. Nieuws wordt nu
vooral via de website gedeeld. Er is inderdaad een beperkte capaciteit bij de communicatie,
maar bestuur ziet nog niet direct een oplossing. Ideeën zijn van harte welkom. Graag
verwijzen we naar de vacatures, onder andere in de communicatiecommissie. Op verzoek
geven de bestuursleden graag aanvullende informatie over de mogelijkheden.
Ad 2.
Geen inhoudelijke opmerkingen. Notulen zijn daarmee aangenomen.
Ad 3
Toerafdeling. Coronabeperkingen staan nog steeds niet teveel toe. We versoepelen zo snel
als mogelijk, maar volgen wel de bondsrichtlijnen.
Jeugdafdeling. Trainingen zijn hervat en Leen houdt contact met de Jeugdafdeling over
wensen vanuit het bestuur. Sebastiaan heeft goede samenwerking met Hoekse waard
actief. Waar mogelijk wordt over en weer geraadpleegd. Rob maakt voorzet van de krant en
vraagt aan de trainers aan te vullen waar nodig. Fiets aankoop voor jeugd is in deze markt
moeilijk. Er zijn nauwelijks tot geen fietsten te koop momenteel. Via meerdere wegen wordt
gezocht.
Ren: Begin mei/ half mei weer overleg met gemeente om wedstrijd vergunning te
onderzoeken. Momenteel worden geen vergunningen verstrekt door de gemeentelijke
overheden.
ZoMoCo voornamelijk op eigen circuits verreden, daar is afhankelijkheid van vergunningen
anders. Zodra Corona einde in zicht komt dan bekijken we verder wat de mogelijkheden zijn.
Mylaps voorbereiden en controleren nadat de techniek is aangekocht door Mels. Alle
faciliteiten (Portocabins) en vrijwilligers staan weer klaar voor het seizoen.

Ad 4.
Naast het dragen van helm en handschoenen en het aanwezige EHBO setje is ook de
oproep aan de toerleden om een telefoonnummer voor calamiteiten bij je te hebben.
Snelheid moet soms wat omlaag om de langzamere deelnemers niet zichzelf in gevaar te
laten brengen. Dat is geen bezwaar voor de groep.
Ad 5.
Streefdatum van de bijeenkomst voor kascontrole is uiterlijk voor de najaarsvergaderering.
Ad 6.
Huidige secretaris Arjan is niet herkiesbaar. Wel blijft hij zich inzetten voor de
ledenadministratie. Rob stelt aparte email op met aandacht voor de situatie en een
toelichting bij de plannen van de vereniging. Door vertrek wordt het bestuur erg kwetsbaar.
Taken kunnen niet overgenomen worden huidige bestuursleden. Dringend beroep op leden
om toetreden te overwegen.(zie ook advertentietekst)
Ad 7.
Bestaande deelnemers aan de kascontrolecommissie worden benaderd voor advies
Ad 8.
Mededeling: NTFU heeft 1 factuur voor meerdere items gestuurd. Inhoudelijk is deze wel
akkoord.
Einde verslag

