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TOS Jaarvergadering 2019 
 
Datum: 25-1-2019 
Betreft: TOS Jaarvergadering 2019, fietsseizoen 2018 
Locatie: MFC Oelbroeck te Sint Anthonis 
Aanwezig: 38 leden 
Afwezig:  Met kennisgeving 7 leden 
Tijd:   20:00 uur 
Notulist: Rob Peters 
 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door Tiny Claassen. Het fietsseizoen 2018 wordt in het kort 
besproken met enkele hoogtepunten. 
 
Toevoeging aan het programma: 

- EHBO 
- Peter van Wijk “Extraatje” van de club 

 
Theo Kamps, overleden aan de gevolgen van kanker.  
Hans van Dijk is geopereerd, geblesseerd raakten, gedurende het seizoen,  Herman van 
Iersel, Jan van de Ven, Robert Hurkmans. Herstellende van ziekte Frank van Gaal en Willy 
Hendriks.  
 
Marcel Manders en Gerard Janssen hebben de Mont Ventoux gefietst en zijn gesponsord 
door de club. Daarnaast wordt de EHBO club gesponsord.  
 
Mededeling: koffie met gebak en 2 consumpties voor rekening van de TOS. 
 

2. Notulen vorige Jaarvergadering  
Riny Weerts vraag over werkgroep jeugd of deze nog aan de orde komt. 
 

3. Jaarverslag  
Mark Derks laat het fietsjaar 2018 de revue passeren. Met een aantal hoogtepunten zoals: 
 

- Het fietsseizoen werd geopend op 4 maart waar ongeveer 30 tossers stonden te 
trappelen op te mogen starten.  

- Clubkampioenschap werd op 13 juni gehouden met z’n 17 deelnemers, met een 
nieuwe kampioen Cor van Zutphen.  

- Fietsweekend van 15 – 17 juni in het mooie Vasse.  
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- De herfst veldtourtocht was met 420 deelnemers geslaagd, er werd gereden met een 
lekker zonnetje 

- Het fietsseizoen werd afgesloten op 28 oktober onder het genot van een wat lekkers 
bij Friends in Sint Anthonis.  

- De winter veldtourtocht was ondanks het winterse weer goed verlopen. Z’n 300 
deelnemers hadden genoten van een prachtig maar pittig parcours.  

 
Speciaal dank aan de vrijwilligers die in 2018 geholpen hebben met het regelen en 
organiseren van de verschillende activiteiten. We hopen dat we in 2019 ook op jullie hulp 
kunnen rekenen! 
 

4. Financieel verslag  
Peter van Wijk behandelt het financieel jaar 2018. De kascommissie, Maria Scheepers & Piet 
Hendriks,  hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie voor 
2019 is ook bepaald, Herman van Iersel & Piet Hendriks zullen het financiële jaar 2019 
beoordelen aan het eind van het seizoen. 
 
Het financiële jaar is wederom afgesloten met een positief saldo en het kassaldo is wederom 
gegroeid ten opzichte van het vorige jaar. Peter licht kort het financieel verslag toe per post. 
Fietsroutes is een van de grootste inkomstenbronnen voor de club, men zoekt nog nieuwe 
leden voor de werkgroep. Herfst- en wintertocht vallen anders uit dan voorgaande jaren 
vanwege de opkomst. Rabo Club actie heeft goed opgebracht, het loont om te stemmen 
(gemiddeld €5 per stem). BBQ stond als positief, dat komt echter door een nagestuurde 
rekening van het vlees. Kosten voor inschrijvingen zijn nu ook zichtbaar op het overzicht.  
 
Na het globale overzicht worden enkele posten nader toegelicht. Zoals de beheerkosten, 
fietsweekend, herfstveldtoertocht, winterveldtoertocht. De A-groep heeft een nieuwe 
navigator (Cor van Zutphen), hiervoor is nieuwe navigatie aangeschaft. 
 
Rustende leden Toon de Bruin en Hans van Dijk betalen geen inschrijving. Sterke vergrijzing 
in de club de gemiddelde leeftijd 56. Peter van Wijk licht kort de afdracht naar de NTFU toe.  
 
De Rabo Club Actie is vorig jaar gestopt, er komt een alternatief. Wat dit inhoudt is nog 
onbekend.   
 
Helmenactie 2019: 
Peter van Wijk vertelt kort de aanleiding voor de helmenactie. Levensduur van een helm is 
rond de 5-6 jaar, helmen verouderen onder invloed van het weer, zweet en gebruik.  De 
nieuwe helmen worden ter beschikking gesteld door middel van sponsoring door Fietshuis 
Theo Aben, TOS en een eigen bijdrage van €25,00. Met een nieuwprijs van €90,00 is dit een 
aantrekkelijk aanbod en we raden ook iedereen aan om hiervan gebruik te maken. Om een 
eenheid te krijgen is er gekozen voor zwarte en rode helmen. Herman van Iersel vraag of er 
ook een MTB versie is? Theo Aben gaat dit uitzoeken.  
 
Hoe gaat het in zijn werk: 

- Iedereen moet op eigen initiatief naar Fietshuis Theo Aben om een helm te passen 
- Betaling bij Fietshuis Theo Aben, €25,00 
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- Iedereen wordt verzocht om voor eind februari 2019 een helm te passen 
- Helm is dan beschikbaar voor het fietsseizoen 2019 

5. Sponsoren 
Tiny Claassen bedankt alle sponsoren.  
 

6. Verkiezing bestuur  
Zowel Peter van Wijk en Günter Vos zijn aftredend maar herkiesbaar. Beide herkozen als lid 
van het bestuur. Tiny Claasen is aftredend maar niet herkiesbaar. Hans Willems is gevraagd 
al nieuw bestuurslid en is door handopsteking gekozen als nieuw lid van het bestuur. 
Hiermee ziet het bestuur er als volgt uit.  

▪ Peter van Wijk [Penningmeester] 
▪ Mark Derks [Secretariaat] 
▪ Günter Vos [Bestuurslid] 
▪ Rob Peters [Bestuurslid]  
▪ Hans Willems [Bestuurslid] 

 
Hans Willems stelt zich kort voor, is lid sinds 2016 van de TOS.  
 
Peter doet kort een woordje om Tiny te bedanken. “Tiny heeft vorig jaar al besloten om 
tijdens de jaarvergadering van dit jaar zich terug te trekken uit het bestuur van de TOS en de 
voorzittershamer door te geven aan de nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter is nu nog niet 
bekend maar zal door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering gekozen wordt. 
Tiny is op 25 februari 1994 lid geworden van de TOS. Laat dit precies (op een maand na) 25 
jaar geleden zijn. Wij willen Tiny daarom vanaf deze plaats namens alle TOS-ers van harte 
feliciteren met dit 25 jarig-jubileum.13 jaar geleden in 2006 is Tiny toegetreden tot het 
bestuur van de TOS en heeft gedurende negen jaar de rol van secretaris vervuld tot vier jaar 
geleden. Vier jaar geleden, in 2015 heeft Tiny de voorzittersrol overgenomen en heeft die tot 
nu toe met verve ingevuld. Je bent 66 jaren jong en vindt het nu tijd om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan, te genieten van je pensioen, vrijwilligerswerk te doen en andere hobby’s en 
bezigheden op te pakken. “Om anderen te kunnen bewegen moet je zelf bewogen zijn” Dit 
geldt voor jou zeker. Je bent de laatste jaren het gezicht en aanspreekpunt geweest van de 
TOS. Wij wensen jou nog heel veel gezonde en sportieve jaren toe, Tiny bedankt!” 
 
Tiny Claasen doet ook kort woordje en bedankt iedereen.   
 
Nieuwe bestuurssamenstelling wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering 
afgestemd.  
 

7. Jaarprogramma 2019 
Mark Derks behandelt kort het jaarprogramma wat samen met Hans Haerkens en John 
Geerts is opgezet. Enkele belangrijke datums: 

▪ 10-3-2019: Start van het fietsseizoen 2019 
▪ 3-4-2019: Begin avondritten op woensdagavond 
▪ 27-10-2019: Einde van het fietsseizoen 2019 (afsluiten met koffie en gebak) 

Jaarprogramma wordt op de website van de TOS geplaatst. 
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Het plan is om tijdens de wintermaanden door te fietsen, hiervoor zal een aangepast 
rittenprogramma gemaakt worden.  
 

▪ TOS betaalt wederom de kosten van de inschrijving van de diverse grote tochten.  
▪ TOS-weekend staat nog voorlopig in het jaarprogramma. 
▪ Herfstveldtourtocht en de BBQ staat op dezelfde dag gepland 

o Maria Scheepers vraag of het definitief is of de BBQ  na de veldtourtocht 
komt, afhankelijk van de commissie.  

▪ Riny Weerts vraag naar de nieuwe activiteit zoals door Andy Scheepens heeft 
aangedragen in de vorige vergadering (afvalrace).   

8. Overige 
 

▪ Fietssport jaarboek 2019  
▪ TOS flyer worden verspreid 

 
Werkgroepen update: 
Günter Vos blikt kort terug op de werkgroepen. Iedereen is het ermee eens dat de 
werkgroepen dezelfde bezetting krijgen als vorig jaar, zowel vanuit het bestuur als vanuit de 
leden.  
 

▪ Werkgroep Knooppunten 
Wim Poels en Antoine Thoonen zijn de kartrekkers van deze werkgroep. Begin van het jaar 
wordt er een actieplan opgezet. De samenwerking met de gemeente Boxmeer loopt goed. 
De werkgroep is op moment op zoek naar twee nieuwe controleurs. Als controleur werk je in 
een groepje van 2, er wordt verwacht dat 2x per jaar de route wordt gecontroleerd.  Dit 
houdt in: schoonmaken van de borden, eventueel kleine reparaties en het bijwerken van de 
checklist. Een route is gemiddeld 40-50 km (ex. Afstand vanaf de startplaats). Aanmelden via 
de website.  
 

▪ Werkgroep Jeugd 
Door het vertrek van Bas van de Vorst en Stepanie Pruiksma bij de club moet de werkgroep 
jeugd nieuwe bezetting krijgen.  
 

▪ Werkgroep PR 
TOS-sponsoringplan zal binnenkort op de website komen. Het motto is om niet nog meer 
geld in de kas te krijgen,  maar om meer te kunnen betekenen voor de leden. De TOS-flyer 
zal worden verspreid in de omgeving bij o.a. fietswinkels, campings, etc..  
 

▪ Werkgroep TOS-weekend: 
Herman van Iersel, bevestigt opnieuw het leuke fietsweekend en vraagt naar ideeën. 
 
Vrijwilligers: 
Er zijn mee vrijwilligers nodig in de verschillende werkgroepen om zo de druk op de huidige 
vrijwilligers en/of kartrekkers te verlagen,  om zo te voorkomen dat men gaat stoppen 
vanwege een te hoge druk. 
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Riny Weerts vraagt naar een actuele ledenlijst met vrijwilligers. Er wordt aangegeven door 
Peter van Wijk dat dit in het verleden reeds is gedaan, echter daar lag de focus op de 
veldtourtochten en de knooppuntenroute. Het bestuur gaat voor een nieuwe lijst zorgen.  
  

- Riny Weerts vraag naar een ledenlijst met actuele vrijwilligers, daar lag meer de focus 
op veldtourtochten en de knooppuntenroute. Bestuur gaat een nieuwe lijst maken 
met huidige vrijwilligers voor de verschillende taken. 

 
Veldtourtochten: 
De trend van de veldtourtochten wordt getoond, hier is een duidelijke afname te zien, 
opvallend was dat de herfsttocht van 2018 een uitschieter naar boven laat zien en de 
wintertocht 2018 een all time low is. Dit laatste had te maken met het slechte weer.  
 
Website: 
Peter van Wijk laat het verloop van de bezoekers aan de website zien, er zijn duidelijke 
pieken te zien rond de veldtourtochten. Er is een nieuwe widget beschikbaar van 
fietssport.nl die o.a. de tochten in de omgeving aangeeft. Ook is het actuele weer 
beschikbaar. Door Peter wordt benadrukt dat eigen ideeën welkom zijn.  
 
Routes & GPS: 
Riny Weerts heeft een aantal vragen: 

▪ Of er nieuwe routes beschikbaar zijn?  
▪ Hoe krijg je nieuwe routes in het rittenprogramma?  
▪ Hans Hearkens en Hans Brienen zorgt ervoor dat de routes up to date blijven. 
▪ Voorstel naar de route commissie sturen, dit zijn Mark Derks, Hans Hearkens, John 

Geerts.  
▪ Hoe moet je hem technisch gezien doorsturen? Wat zijn de voorwaarde voor een 

goede route? Handleiding maken. 
▪ Erik Willems geeft aan dat die via STRAVA eenvoudig kan, maar niet iedereen zit op 

STRAVA. 
 
EHBO: 
Een kort woordje van Erik Willems die op eigen initiatief een handleiding  heeft opgesteld 
met handige tips  voor o.a. EHBO. De handleiding zal op de website geplaatst worden. 
Daarnaast komt Erik met de vraag of er behoefte is aan een workshop EHBO maar heeft 
daarnaast nog andere ideeën zoals: val breken, handige technische tips voor onderweg of 
GPS. Het idee is ook om dan omliggende clubs uit te nodigen. Erik wil samen met Theo Aben 
een concept uitwerken, Rob Peters geeft aan dat hij vanuit het bestuur deze werkgroep wil 
ondersteunen.   
 
MTB: 
Erik Willems heeft een kort verslag gemaakt van het nightbike-groep. Deze groep is op eigen 
initiatief ontstaan. Er worden op de woensdagen in de wintermaanden routes gereden van 
ongeveer 30 km op paden in het buitengebied, waarbij het tempo niet belangrijk is. Er wordt 
om de week gestart vanuit Sint Anthonis en de andere week vanuit Rijkevoort. Men kan zich 
aanmelden bij Erik Willems. 
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9. Rondvraag  
▪ Theo Aben heeft op eigen initiatie een mini loterij georganiseerd, met een aantal kleine 

attenties      . Zo wint Markt Derks een Energie Shot, Marcel Heiligers een 
racebinnenband, en kan Andy Scheepens weer lekker douchen met douchegel, Henk 
Schreurs wint het fietshemd en als laatste kan Frans van Gaal lekker warm de winter 
door met zijn nieuwe thermo-onderkleding.  

▪ Theo van den Elzen vraag wanneer de datum voor het fietsweekend bekend gemaakt 
wordt. Er is afgesproken dat dit bekend is voor de carnaval.  

▪ Erik Willems geeft aan dat een foto van hem ongevraagd op de flyer is gekomen te staan. 
Hij heeft er geen problemen mee maar voor de toekomst is het goed om hier attent op 
te zijn. 

▪ Erik Willems geeft aan dat ondanks dat hij twee keer geopereerd is afgelopen 
fietsseizoen,  hij een attentie vanuit het bestuur gemist heeft.  

▪ Gerard Janssen stelt voor om de vertrektijd van 8:00 (zondag ritten) langer aan te 
houden aangezien de routes nog vrij lang zijn en het problemen geeft met de andere 
activiteiten op de zondag 

▪ Gerard Janssen stelt de vraag waar het vlees van de BBQ vandaag komt? Rob Peters 
geeft aan dat dit uit Boxmeer komt. Gerard stelt voor om het BBQ vlees ook uit het drop 
te pakken om zo de lokale ondernemers te steunen. Drank komt van de SPAR uit Oploo. 

▪ Maria Scheepens vraag of het mogelijk is dat de A-groep ook wat langere routes kan 
krijgen om zo te trainen voor het fietsweekend. Dit kan eventueel met een route van de 
B-groep. Praktisch moet dit tijdens de start of onderling afgestemd worden. 

▪ Marie Scheepens vraag waar het bestelformulier voor de nieuwe kleding ingeleverd kan 
worden. Dit kan bij Mark Derks.  

▪ Tiny Claasen vraag hoe het staat met de duo fietsen, Frans van Gaal geeft aan dat dit 
echt minimaal is, hooguit instructie voor de families die de fiets willen gebruiken.  

▪ Riny Weerts vraag of het “Extra goed geregeld” keurmerk is aangevraagd. NTFU had dit 
jaar geen tijd om een inspectie te komen uitvoeren. Achteraf misschien te laat 
aangevraagd.  

▪ Hans Brienen of we nog een nieuwe inspectie gehad hebben na een negatief rapport een 
aantal jaar geleden. Bij het bestuur is niet bekend of er ooit nog een nieuwe inspectie 
heeft plaats gevonden, in ieder geval geen rapportage hiervan ontvangen. 

- Theo Jonkers vraag of er voor de herfst veldtourtocht hekken bij de pauzeplaats kunnen 
komen voor het parkeren van de fietsen. Tiny Claasen geeft aan dat dit kwam doordat er 
onvoldoende hekken beschikbaar waren. Wordt dit jaar opgepakt.  

 

10. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Tiny Claassen  om 22:40 uur de vergadering en wenst 
iedereen nog een gezellige avond toe.  
 


