
 
Beste Gaulisten,  
 
Hierbij de notulen van de ALV 10 februari 2019 en start van het seizoen.  
 
Naast het formele ALV deel was er ruimte om samen te brainstormen over relevante thema’s. Traditie 
getrouw begon de dag  met een gezamenlijke fietstocht.  
 
Programma: 
 
10:00u fietsen op de weg, groepen van 8 
12:30u terugkeer 
Douchen en lunch 
14:00 Start ledenvergadering 

● Opening 
● Vaststellen notulen 2018 
● 2018 in vogelvlucht 
● Uitreiking Evert van Ravensberg trofee en Gouden Stuurdoppen 
● Vaststellen jaarrekening 2018 (inclusief verslag kascommissie) 
● Floris erelid (ingelast agendapunt) 
● Uitreiking Cheque aan War Child 
● Aftreden bestuur 2018 
● Benoeming bestuur 2019 
● Presentatie Gele Boekje (ingelast agendapunt) 
● Vooruitblik 2019 
● Vaststellen begroting & contributie 2019 
● Plannen smeden voor 2019 

o Familiefietsen 
o Het Gaul! Clubhuis 
o We Team Up 

 
Opening 
Floris opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bijzonder welkom aan Gwen 
Buijteweg van Warchild en Marcel en Frank van Ravensberg. 
 
Vaststellen notulen 2018 
In de laatste alinea op bladzijde 1 staat XXXX waar het bedrag voor Warchild moet staan. Dit bedrag 
is € 31.185,=. De datum van overlijden van clubgenoot Evert is 8 oktober 2017 ipv 2018. De notulen 
zijn, na deze aanpassingen, vastgesteld. 
 
2018 in vogelvlucht 

● In 2018 zijn de nieuwe tenues geleverd en is de campagne ‘show your stripes’ gestart;  
● 4, 5 en 6 mei was de tweede TeamUp met als bijzonder hoogtepunt ontvangst op het 

Bevrijdingsfestival in Assen, mogelijk gemaakt door Geert Kamps. Geert hartelijk dank 
daarvoor! 

● Paul Gremmen reed in Amerika een uitzonderlijke tocht van 65.000 km die hij door 
blessureleed helaas niet kon voltooien. Paul gaat voor een tweede kans; 

● In Assen werd Woman on Wheels gereden, een succesvol evenement gericht op vrouwen; 
● Gaulisten werden gezien tijdens diverse evenementen, een greep: Marmotte, Bartje 200, 

Milaan San Remo, Maratona. 
● Sjors Beukeboom won de ‘met het oog op morgen bokaal’; 
● Bij de Charly Gaul stonden we met ruim 20 Gaulisten aan de start; 
● De clubkampioenschappen vonden plaats in Grongingen met als primeur een volwaardige 

vrouwen koers; 
● Op NCK werd WVA verslagen, een noemenswaardig feit; 
● Ook waren er regioritten, de CCCP, Coast to coast, off-road. 

 
Uitreiking Evert van Ravensberg trofee en Gouden Stuurdoppen 

 



Op zondag 8 oktober 2017 is onze clubgenoot Evert van Ravensberg overleden tijdens een trainingsrit 
van Gaul! Ter nagedachtenis aan Evert, een kilometer vreter, wordt de Evert van Ravensberg trofee 
uitgereikt aan de Gaulist die de meeste kilometers heeft gereden. Marcel en Frank, de broers van 
Evert, zijn aanwezig om de trofee voor de eerst keer uit te reiken. De lat ligt gelijk hoog want Serge 
Bakker heeft in 2018 maar liefst 18.196 km gereden en verdiend daarmee de trofee. 
 
De Gouden Stuurdoppen gaan naar een Gaulist die opvalt door de wijze van fondsenwerven of inzet 
voor de club. Dit jaar gaan de Gouden Stuurdoppen naar Geert Kamps voor de organisatie van het 
Bevrijdingsfestival in Assen als onderdeel van de TeamUp Tour. Geert benadrukt dat hij mede is 
geslaagd dankzij de strategie die hij met Floris heeft ontwikkeld en het filmpje van Mark-Peter. 
 
Vaststellen jaarrekening 2018 (inclusief verslag kascommissie) 
De jaarrekening wordt vastgesteld. De kascommissie, bestaande uit Folkert de Haan en Mark 
Touwen, wordt bedankt voor de inzet. Folkert en Mark hebben beide aangegeven dat zij hun functie 
beschikbaar stellen. Paul Hoffschult en Paul van Bakel hebben zich aangemeld om het stokje over te 
nemen. De vergadering geeft Paul en Paul toestemming de functie van kascommissie volgend jaar te 
vervullen.  
 
Floris erelid 
Sebastiaan heet Lieke, de vrouw van Floris van harte welkom en spreekt de volgende woorden uit: 
 
Beste allemaal, ik wil graag wat zeggen. En dat begint met een gedicht, een gedicht dat een aantal 
van jullie zal kennen.  
 
Denkend aan Holland 
Denkend aan Holland 
zie ik slanke lichamen 
snel door oneindig laagland gaan 
rijen ondenkbaar sterke goede vrienden 
geven liefde ruim baan 
en in die geweldige lichamen verzonken 
kloppen de harten 
doorbloed van passie 
voor kinderen die niet kunnen dromen 
omdat de oorlog het kind heeft meegenomen 
maar door zweet en afzien, om water vragen, naar adem happen 
krijgen kinderen lucht 
durven dromen, kunnen dansen 
en de zon gaat glanzen 
komt in schitterende kleuren omhoog 
tot in Afrika en het Midden-Oosten wordt de kracht van Gaul! 
Vriendschap met een hart als motor, gevoeld en geloofd 
 
Dit gedicht gaat over ons, actieve en gepassioneerde fietsers met het hart op de juiste plek. Vandaag 
gaat het gedicht echter over een Gaulist in het bijzonder. Onze mahadma, onze groot moefti en de 
voorzitter van onze mooie club. Onze voorzitter die na vandaag afzwaait als voorzitter en weer 
"gewoon" lid wordt. Met gewoon voorzien van aanhalingstekens, want Floris is geen gewone.  
 
Ik heb een aantal mensen gevraagd om Floris in hun eigen woorden te omschrijven. Mooie woorden 
kwamen langs, kenmerkende woorden ook.  
 
Floris is een kilometervreter, reed in zijn uppie dwars door Amerika. Was een van de eersten met 
Strava en op Zwift. Reed ontelbaar veel cyclo's in het zwart-geel en viel op door zijn enorme en 
vergaande parcourskennis. Geen drempel, viaduct of heuvel is hem vreemd als het om de Charly 
Gaul! of Mont Ventoux gaat. 
 
Begenadigd schrijver ook, liefhebber van Marillion. Maar dat geeft niks. 
 

 



Over wielrennen wordt gezegd dat je het met de benen moet doen, maar dat is niet waar. Wielrennen 
doe je met je hele lijf.  
 
Je hoofd, jouw hoofd, beste Floris is daarin meer dan onderscheidend. Jij laat zien wat betrokkenheid 
is, betrokkenheid bij Gaul! en bij Warchild. Die mooie club waar we ons al zo lang verbonden mee 
weten. Op ongedwongen en sympathieke wijze weet jij altijd weer de verbinding te leggen. Mensen 
enthousiast te krijgen, te betrekken bij een idee of een actie. En dat doe je vanuit je hart en zonder 
jezelf daarin op de voorgrond te plaatsen.  
 
Mooi, heel mooi. 
 
En lijf is meer dan alleen een hoofd, een lijf is ook schouders. Sterke schouders, schouders om op te 
leunen en ook schouders om op uit te huilen. Jij zet je schouders eronder. Ook in die momenten dat 
onze club getroffen werd door ongeluk en pech stond jij er. Zette je eigen verdriet opzij en bood je 
schouder aan om op te leunen en op uit te huilen. Vond de juiste woorden, deed de juiste dingen. Gaf 
jouw aandacht en zorg. 
 
Mooi, heel mooi. 
 
Ik, we, wij gaan je missen als bestuurder. Maar weg ga je niet, je blijft lid. Betrokken, sympathiek, 
wielrenner en soms zelfs een beetje coureur.  
Een ding willen we daar nog aan toevoegen, want je bent geen gewone Floris.  
Jouw bijdrage aan onze club en Warchild verdient meer dan een lidmaatschap.  
 
Beste Floris, lieve Floris, graag dragen we jou voor als erelid. Het hoogste dat we jou als club kunnen 
bieden.  
 
Beste mensen, ik wil jullie vragen om deze voordracht te honoreren. Hef je handen en klap ze hard en 
ritmisch op elkaar. Juichen mag ook. 
 
Floris, we zwaaien je uit als bestuurder en heten je welkom als erelid. 
 
De vergadering stemt in met de benoeming van Floris van Overveld tot erelid van Gaul! 
 
Uitreiking Cheque aan War Child 
Sinds de oprichting van Gaul! in 2006 is er €300.327,= euro ingezameld voor Warchild. Dit jaar gaat er 
een bedrag van €12.568,= naar Warchild. Floris overhandigt de cheque aan Gwen die namens 
Warchild aanwezig is. Gwen bedankt Gaul voor het mooie bedrag en toont een filmpje van Ernst Stuur 
van Warchild met daarin woorden van dank en een toelichting op de wijze waarop Warchild het geld 
zal besteden. Gwen bedankt Floris voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren en overhandigt 
hem een persoonlijk cadeau namens Warchild. 
 
Aftreden bestuur 2018  
Floris van Overveld en Mark-Peter Steenhuis treden af als bestuurslid; 
 
Benoeming bestuur 2019 
Jorrit Jongbloed (voorzitter), Mareille Konijn (secretaris), Hans van Burk (penningmeester) en 
Sebastiaan van der Meer stellen zich kandidaat voor het bestuur. De vergadering stemt in met de 
voordracht van de samenstelling van het bestuur voor 2019. 
 
Presentatie Gele Boekje 
De afgelopen maanden is er door Sjors Beukeboom, Michiel Zonneveld en Richard Bastiaans hard 
gewerkt aan het Gele Boekje. Dit boekje is bedoelt om nieuwe leden wegwijs te maken in de 
vereniging. Alle aanwezigen, mensen die het afgelopen jaar lid zijn geworden en toekomstige leden 
ontvangen een exemplaar.  
 
Vooruitblik 2019, door Jorrit 

 



In 2018 heeft het bestuur gesproken met een groepje leden met als doel te kijken hoe er meer 
betrokkenheid van leden gerealiseerd kan worden. Eén van de adviezen die daaruit naar voren kwam 
was om activiteiten aan te kondigen en daarbij duidelijk aan te geven voor wie de activiteit bedoelt/ 
geschikt is. Deze aanpak heeft direct effect gehad de clubkampioenschappen waren erg goed bezocht 
en het trainingsweekend zit al vol!  
In juni vindt de TeamUp plaats. Deze keer twee dagen vanuit de uitvalsbasis de Proloog. De routes 
gaan naar België en Duitsland. Het thema is ‘geef de vrijheid door’. 
 
Vaststellen begroting & contributie 2019 
Hans van Burk ligt de begroting toe. Voor de website staat een bedrag van €10.000,= euro begroot. 
Dit bedrag wordt door leden als hoog omschreven. Met moderne technieken zou dit voor €2.000,= 
moeten kunnen mits er een helder plan is en er jaarlijks een bedrag voor onderhoud beschikbaar is. 
Sebastiaan van der Meer geeft aan dat het bedrag is gebaseerd op een rondje langs een aantal 
expert. We hebben nu een complexe oplossing die ook nog eens niet goed werkt. Vooral de 
achterkant van de website, de ledenadministratie is erg complex. Er wordt besloten het bedrag te laten 
staan en tijdens de workshop over dit onderwerp verder van gedachten te wisselen. 
 
Plannen smeden voor 2019 
 
Familiefietsen 
Familie fietsweekend met basis ingrediënten: fiets(en), partner en kinderen mee naar een mooie plek 

voor een super weekend voor iedereen. Denk jij mee over de ideale locatie en programma? 
Het Gaul! Clubhuis 
Al sinds het prille begin van ons mooie cluppie is internet ons clubhuis. En net zoals ieder huis 

verdient ook ons clubhuis onderhoud. Want stilstand is achteruitgang. Dus daar gaan we mee 
aan de slag, met in het achterhoofd dat het nieuwe clubhuis ook voor passanten interessant is. 
Zodat ze fan kunnen worden, en ook nog lid. 

We Team Up 
Zaterdag 15 en zondag 16 juni fietst Gaul vanuit de Proloog in Amerongen naar België en naar 

Duitsland. We fietsen voor TeamUP het programma van Unicef, Save the Children en 
Warchild. Het laat kinderen via spel, sport en theater weer kind zijn.  

De zaterdagavond willen we een grote en mooie benefietavond laten zijn. De locatie biedt ons volop 
mogelijkheden: muziek, café, etc.  

Kom jij mee de benefietavond vorm geven? 
 
Familiefietsen 
De reacties op het idee zijn positief met daarbij het advies om een enquête te houden voordat we 
e.e.a. organiseren. Het lijkt vooral zaak de doelgroep helder neer te zetten. 
 
Gaulisten met kleine kinderen en een fietsende/sportieve partner lijken enthousiast.  
Leden met wat oudere kinderen en een partner die weinig heeft met fietsen verwachten dat zij bij hun 
familie op weinig enthousiasme kunnen rekenen. Waarbij een dag kansrijker wordt gezien dan een 
weekend. Bij voorkeur niet te lang in de auto. Het programma ook aantrekkelijk maken voor de partner 
die niemand kent wordt als uitdaging genoemd.  
De suggestie kwam naar voren om misschien klein te beginnen door bijvoorbeeld een dikke 
bandenrace + familie BBQ te organiseren bij de clubkampioenschappen.  
In Baarle-Hertog wordt jaarlijks een wieler 6-daagse voor kinderen georganiseerd. De activiteiten daar 
kunnen we mogelijk als inspiratie gebruiken. Een race tussen families op 3 persoonsfietsen kwam als 
idee naar voren voor gezinnen met grotere kinderen. 
Kamperen is leuk. Een gezamenlijke locatie met de mogelijkheid je als gezin terug te trekken vond 
men het meest aantrekkelijk. 
 
Samenvattend, nog geen eensluidend beeld maar wel waardevolle input om verder mee te gaan. 
 
Het Gaul! Clubhuis 
Ons virtuele clubhuis is aan vervanging toe. Het huidige clubhuis past niet meer bij waar we als 
netwerkvereniging naar streven, is bewerkelijk en complex en bovendien duur in onderhoud. 
 

 



In een klein comité hebben we een aantal vragen besproken en voorzien van een antwoord. 
 
Welke site bezoek je vaak, en waarom? 
Een divers aantal sites kwam aan bod, met als gemene deler om te bezoeken: 

- actualiteiten 
- agenda 
- inspiratie 
- informatie / reviews 
- sociale interactie 
- nieuwe routes 

 
 Hoe maken we van passanten op onze site fans, en van fans leden? 

- duidelijk maken waar (lokaal) wat gebeurt 
- inspireren door te vertellen 

 
Wat is er goed aan ons huidige clubhuis? 

- (persoonlijke) donatiepagina 
- zelf actie aanmaken 

 
Wat mis je in/aan ons clubhuis? 

- structuur; namen van de “hoofdstukken” & blogstructuur vs landingspagina 
- redactie / opruimen van oude items (bijvoorbeeld acties) 
- benoem interactie en de kanalen 

 
Hoe moet ons 2.0 clubhuis eruit zien 

- beantwoord de vraag welke doelgroepen we bedienen met de site 
- borg redactie en structuur (in een clubhuis staat er altijd iemand achter de bar) 
- onboarding a la netflix of mantel 
- ontwikkel en communiceer een algemene visie op de doorontwikkeling van de club en deel 

deze op de site 
 

 
We Team Up 
We hebben een erg goede brainstorm / discussie gehad met een mooie groep. Hierbij het resultaat 
hiervan, gevat op een flip-over.  
 
 

 



 
 
Het basis idee valt goed, te weten: wat omvang betreft wat kleiner (2 dagen, en keuze tussen 200 of 
100 km) en daarmee een lagere drempel voor leden om deel te nemen, vanuit Amerongen als 
centraal punt en dan de focus op de zaterdagavond om dan een avond te organiseren en zo veel 
mogelijk geld binnen te halen. 
 
Daarbij kwamen er nog een boel nieuwe creatieve ideeën naar boven (zie afbeelding), maar vooral 
veel ingangen bij bekende (oud) sporters, journalisten en podcast producenten. Er is afgesproken dat 
wij (zsm) op papier gaan zetten wat het doel en de opzet van de avond gaat worden, zodat iedereen 
dat rond kan gaan sturen naar zijn netwerk om te proberen zo snel mogelijk een of meerdere bekende 
namen vast te gaan leggen. Zodra we dat hebben, kunnen we het programma er verder omheen 
vormgeven, publiciteit creëren en de organisatie optuigen. Jorrit doet een eerste voorzet hiervoor. 
 
Berry vertelde nog hoe de wieleravond op de donderdag voorafgaande aan de Gaul seizoensafsluiting 
was gegaan als een mooi voorbeeld voor ons: een aantal bekende namen (Maarten Tjallingi, Gert 
Jacobs, aan elkaar gepraat door Gio Lippens), anderhalf uur op een podium, goede vragen 
afgewisseld met af en toe een filmpje en zo'n 150 bezoekers.  
 
Gwen bood ook aan dat War Child kan helpen met kijken wat voor mensen zij in hun netwerk kennen 
voor een dergelijke avond en al brainstormend zagen we nog mogelijkheden voor een soort familie 
programma op zaterdag (einde van de middag / begin van de avond) - kinderparcours voor steps / 
crossfietjes (via Berry), mee eten met de bbq en TeamUp spelvormen voor kinderen en volwassenen 
(via Gwen).  

 


