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Notulen
Evaluatie Basel - Hazerswoude

Datum: 9-okt. 2017 Tijd: 19:30 Locatie: Hazerswoude

Aanwezig: Roel Hoogenboom, Pieter Heemskerk, Rob van Vliet, Loek Verkleij
Afwezig: -
Voorzitter: Pieter Heemskerk
Notulist: Loek Verkleij

Agenda

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Evaluatie Basel -> Hazerswoude

∂ Deelnemers
∂ Catering
∂ Volgauto’s
∂ Overnachtingen
∂ Finish

5. Bestemming 2018 bepalen
6. Sponsorbeleid bepalen/Inkomsten uit sponsorclicks
7. Waar fietsen we voor in 2018
8. Het uittreden van Rob van Vliet/Vervanging.
9. Uitreiken cheque
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering. Pieter bedankt iedereen voor hun komst.

2 Notulen vergadering d.d. 6- okt. 2016

Agendapunt Wie Opmerking
1. Opening Pieter Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016
2. Notulen vorige vergadering NVT Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016
3. Ingekomen stukken NVT Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016
4. AvL (Pieter) Pieter Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016
5. Fietskleding2017 Allen Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016
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6. Aantal deelnemers Allen Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016
7. Catering Allen Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016

Allen Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016
9. Overnachtingen Pieter Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016
10. Finish Pieter Afgehandeld. Zie notulen 6-10-2016

3 Ingekomen stukken

NVT

4 4. Evaluatie Basel -> Hazerswoude

Wederom een fantastische prestatie neergezet. Roel moest vanwege werkzaamheden in Sint
Maarten afzeggen en Loek had vorig jaar al aangegeven een jaartje over te slaan. Uiteindelijk
kwam er veel organisatorische druk te liggen op Pieter en Rob. Fietsen inzamelen bij All Green
ging goed. Op het laatst heeft de organisatie aanhangers voor de fietsen moeten huren. Dit
bleek verder prima te werken. Dank aan de prima ontvangst bij All Green en de hand en
spandiensten van Harald. Rob had de tickets weer goed georganiseerd en woensdagavond 20
september vloog de groep (40) naar Basel. De begeleiding inclusief een paar deelnemers waren
imiddels aangekomen in het hotel in Basel. Hotel was prima. Om 22:15 gaf de voorzitter zoals
gewoonlijk de briefing voor de komende dagen.

Etappe 1: 21 sept 7:00 vertrek. 15:25 aankomst in Karlsruhe. Snel gefietst. Achteraf hadden we
deze dag beter 50 km verder kunnen rijden. Enkele mensen haden niet gerekend op de koude
ochtend. Het was 3 graden

Etappe 2: 22 sept. :7: 07 vertrek 18:45 aankomst Bensdorf. 265 km. Was redelijk zwaar.
Stukken onverhard, en er waren stukken waar er geen directe begeleiding was. Hier had de
route beter verkend moeten worden. Service in het hotel was ook niet heel goed.

Etappe 3: 23 sept. 7:00 vetrek.Bensdorf - Emmerich Am Rhein 265km. Rond 18:00 aankomst.
Geen op of aanmerkingen. Wederom een fantastische prestatie van de catering! Prima hotel.
Die snapte dat we honger en dorst hadden

Etappe 4: Laatste etappe 150 km. 9:30 vertrek. 16:00 aankomst in Hazerswoude. Wederom
fantastisch weer.

Algemeen:
Pieter heeft in het begin wat moeten schuiven met mensen in de volgwagen. Dit liep n iet
helemaal goed. De catering had veel profijt van de koelwagen en de extra handjes. De
aanhangers voor de fietsen was geen belemmering. Sjeng had zich beter in moeten lezen in de
route. Dit beaamde hijzelf ook. De gezamenlijke appgroep was ook erg prettig. De nieuwe
portofoons waren ook erg prettig



http://www.tuxx.nl/

Notulen - Evaluatie Basel - Hazerswoude Pagina 3 van 4

5  Bestemming 2018 bepalen

Eerst was, met name vanuit Loek geopperd om het een 2 jaarlijkse activiteit te houden. Dan
houden we het exclusief en hebben we de tijd om weer iedereen te verassen met een
onvergetelijke tocht. Met meerderheid van stemmen is toch besloten om er een jaarlijks
evenement van te maken. Er is al meerdere keren gesproken over Praag, maar dit is met 900
km nét te ver. Besloten is om in 2018 naar een stad in Duitsland te fietsen. Een prachtige
finishlocatie en een prachtige stad die barst van historie.

Bij het bestuur bleek toch een grotere drang naar meer avontuur te zijn waarna 2 weken later
er toch gekozen is voor Inverness, Schotland.

6. Sponsorbeleid bepalen/Inkomsten uit sponsorclicks

Er moet een duidelijker beleid komen betreft sponsoring. We moeten vast houden aan ons
systeem. Iedereen betaald inleg om de kosten te dekken. De organisatie en deelnemers gaan
uit op sponsoring. Dit kan zijn op kortingen hotels, tickets en transport zodat we over houden
op de begroting of het kan zijn dat er mensen/bedrijven onderdelen van de kosten willen
sponsoren. Een geheel vrijwillige/anonieme bijdrage kan natuurlijk ook. Voor sponsorclicks
moet ook meer reclame gemaakt worden. Als mensen dit automatisch gaan gebruiken  bij
online shoppen kan dit best oplopen.

7 Waar fietsen we voor in 2018

We fietsen in 2018 ook weer voor AVL. Mede dit is vastgelegd bij de notaris. Loek opperde nog
om een deel te gebruiken voor een lokaal initiatief. Pieter vertelde nog dat een vaste
deelnemer zich inzet voor een tehuis in Bulgarije. Toch gaat volgend jaar alles weer naar AVL.
Blijft een prachtig doel!

8. Het uittreden van Rob van Vliet/Vervanging.

Rob heeft enkele maanden geleden al te kennen gegeven uit de stichting te stappen.  Rob is
een echte fietser en kan vanwege zijn gezondheid niet meer meedoen aan dit soort tochten.
Het doet hem teveel zeer om in een volgwagen te zitten. Tevens kan Rob dit niet meer
combineren met zijn werk. Hij zit veel in Zuid Amerika. Het overige bestuur betreurt het vertrek
maar heeft hier natuurlijk alle begrip voor!! De voorzitter had nog een leuk aandenken voor
Rob!

Rob: BEDANKT!
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9. Uitreiken cheque

Vrijdag 8 december zal het bestuur en deelnemers/begeleiding die willen de cheque
overhandigen in het AVL ziekenhuis. Aansluitend is iedereen uitgenodigd bij
Groenland/CELIE Plant in Aalsmeer voor een rondleiding, hapje en drankje. Pieter stuurt er
een What’s app uit tzt

10. Mededelingen

Roel geeft aan dat het opmaken van de jaarrekening op zich laat wachten. Pieter vraagt of hij de
boekouder moet bellen ,maar Roel geeft aan hem zelf nog een keer te benaderen. Roel en Pieter
gaven aan om af en toe wat “eigen” spullen te kopen. Het is altijd weer een hoop “gedoe” om
koffiekannen, theekannen, messen etc terug te brengen bij de uitlener.

11. Rondvraag

Geen. Iedereen bedankt Rob nogmaals voor zijn inzet

12. Sluiting

               De voorzitter  sluit de vergadering


