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Notulen 
Fietstochten All The Wy EFI 

 
Datum: 21/12/2021 Tijd: 20:00 Locatie: Roel 

 

Aanwezig: Pieter Heemskerk, Roel Hogeboom, Hans van Schendel (TEAMS), Loek Verkleij  
Afwezig: -  
Voorzitter: Pieter Heemskerk  
Notulist: Loek Verkleij  
  

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering 
3 Datum West Coast Ireland 
4 Bespreken route en mogelijke hotels 
5 Route verkennen 
6 
7 
8 
9 
10 

Hoe om te gaan met inleg begeleiding. 
Website 
Aantal deelnemer 
Beheer mailbox 
BBQ vrijwilligers 
 

- Rondvraag/wvttk 
- Sluiting 

1 Opening 

De voorzitter  opent de vergadering. Bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.  

2 Notulen vergadering 4-7-2021 

                           
                                         De bbq van de medewerkers is nog niet gehouden vanwege Covid 19. Staat nu weer op de agenda. 

3 Datum West Coast Ireland 

Week eerder dan gebruikelijk gaan we week 38 fietsen in Ierland. Woensdag 14 september 
vertrek naar Cork. Donderdag, vrijdag en zaterdag fietsen. Zondag terug vanuit Dublin. 
Pieter vraagt prijs op bij KLM groepsreizen. 
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4  Bespreken route en mogelijke hotels 

Dag 1: Cork – Killarney. Hotel: Castle Rock Resort Killarney en Imperial hotel Cork 
Dag 2: Killarney – Limerick 
Dag 3: Limerick – Galway 
 
Totaal weer rond de 570 km met enkele leuke klimmetjes en vooral een spectaculair landschap. We komen op 
plekken waar je normaal gesproken nooit komt. 
 

5  Verkennen route. 

13-14-15 mei gaat het bestuur de route verkennen.  Een goede verkenning is immers het halve werk. Enkele 
punten waar zoal op gelet gaat worden; 
 

- Stops tbv catering bepalen 
- Kijken waar de catering al het eten en drinken voor de stops kunnen kopen 
- Kijken of de route goed begaanbaar is voor zowel fietser als begeleiding. 
- Kijken of de route niet te zwaar of gevaarlijk is. 
- Bepalen of niet toch een auto vóór de groep moet rijden 
- Hotels bekijken. Kunnen we o.a. fietsen veilig stallen?  
- Locatie feestavond Galway bekijken 
- Informeren of we treintickets moeten reserveren voor de terugreis 

 
 

6 Hoe om te gaan met inleg begeleiding. 

Hierover zijn nooit echt duidelijke afspraken gemaakt. Met meerderheid van stemmen is besloten om 
begeleiding gelijk te trekken met de organisatie/bestuur. Te weten 50% van wat de deelnemers betalen. 

7            Website 

Een niet nader te noemen softwareontwikkelaar in de groen branche heeft aangegeven te willen sponsoren. 
Hans is inmiddels in gesprek en de eerste stappen naar een nieuwe website zijn gezet. Naast een duidelijke 
website waarin te zien is wat we doen en wat we in het verleden gedaan hebben moet het ook het bestuur 
ontzorgen in de administratie. Hierbij moet je denken online inschrijven en betalen. Online sponsoren via een 
makkelijk toegankelijke QR code, online sponsoren van bedrijven vergemakkelijken , online tekenen voor 
aansprakelijkheid etc etc. Zelf een koppeling met excel softwareprogramma is denkbaar. 1 januari gaat de mail 
eruit voor aanmelding. Wellicht kunnen mensen zich in februari al inschrijven via de vernieuwde website. 
 

8  Aantal deelnemers Ierland 2022 

We willen met 50 man onderweg zijn. Hiervan zijn 6-8 mensen begeleiding. Er is dis plek voor 42-44 fietser. 
Deelnemers die het vaakst of een van de eerste keren al erbij waren krijgen zoals gewoonlijk voorrang. Hierbij 
spreekt de organisatie duidelijk de wens uit het zo veilig en gezellig mogelijk te houden. Hoe meer deelnemers 
hoe meer geld voor het Ronald Moerings foundation/AvL maar als bestuur willen we het ook veilig en 
overzichtelijk houden.   
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9 Beheer mailbox 

Stichting All The Way EFI krijgt regelmatig email. We willen dit zoveel mogelijk laten lopen via 
administratie@allthewayefi.com. Dus als mensen iets willen sturen, graag dit email adres doorgeven. 
Roel spreekt de wens uit of er iemand dan de inbox kan beheren. Loek wil dit wel op zich nemen 
 

10 BBQ voor vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zijn we helemaal nergens en kunnen we nooit zoveel geld bij elkaar fietsen als we 
nu doen! Dit beseffen wij ons maar al te goed. Om iets terug te doen willen we nog steeds een 
gezellige avond organiseren voor de vrijwilligers. Waar we ook de punten zullen bespreken om ons 
waar mogelijk zelf te verbeteren. We gaan voor het voorjaar 2022 als de regels rondom Covid dit 
toelaten. 

- Rondvraag 

- Roel vraagt naar extra bankpas. Loekt zegt dit na te vragen thuis. 
- Ook het bestuur ziet de kosten overal stijgen. Een korte berekening leert ons dat het 

inschrijfgeld rond de 900 euro zal komen te liggen.  
- Covid. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet. We zijn zeker geen kleuterjuf 

en gaan ervan uit dat de deelnemers zelf zorgen dat ze meekunnen en geenszins een 
vertragende factor zijn. 

- Roel breng het aspect veiligheid en hulpdiensten nog ter tafel. We zijn blij dat er nog 
geen grote ongelukken zijn gebeurd. Dit betekend echter niet dat de organisatie dit als 
“normaal” gaat beschouwen. Tijdens de verkenning moeten we beslissen of er niet 
toch een auto voor de groep moet voor eventuele calamiteiten. Ook moeten we zoals 
altijd alle nummers van de hulpdiensten bij de hand hebben. Zoals altijd worden de 
begeleiders ruim voor vertrek weer bijgepraat en ingelicht.  

 

 

- Sluiting 

De voorzitter  sluit de vergadering. Team ( Hans ) word afgesloten 
    
    
    
    

 


