
 

 
Beste Gaulisten,  
 
Hierbij de notulen van de ALV 2018. Het was een ledenvergadering waarin we met elkaar een aftrap 
hebben gegeven aan het seizoen.  
 
De besluitvorming op de ALV moet zorgvuldig zijn en daarnaast is het samen zijn van veel leden een 
mooie gelegenheid om samen te werken aan de vereniging en samen te genieten van de fiets.  
Door vooraf vragen te laten stellen over jaarrekening hebben we ruimte gecreeërd om zoveel mogelijk 
met elkaar het te kunnen hebben over samen fietsen in 2018 en daarbij geld ophalen voor Warchild.  
 
 
Programma: 
 
9.30uu aankomst bij de Proloog in Amerongen, kleed je om en drink een kop koffie of thee.  
10:00u fietsen op de weg (er is douchegelegenheid) 
12:30u lunch 
14:00u ledenvergadering 2017 
 
 
We staan stil bij het overlijden van onze clubgenoot Evert van Ravensberg, hij overlijdt op zondag 8 
oktober 2018 tijdens een trainingsrit van Gaul! Zaterdag 14 oktober zijn veel van onze leden aanwezig 
bij de uitvaart. Op de fiets begeleidden wij Evert samen met heel veel fietsvrienden van Evert van 
Sloten en andere windrichtingen naar de begraafplaats. Bij aanvang van de ALV herdenken wij hem 
met een moment van stilte.  
 
2017 in vogelvlucht 
 
Er is een terugblik op het verder seizoen 2017. De meest opvallende prestaties van het seizoen 2017 
worden belicht. Er zijn mooie ereplaatsen behaald in criteriums.  
Gaul heeft voor het eerst aan de start en finish gestaan met zowel een dames als een herenploeg bij 
de NCK. Een prestatie waar we trots op zijn.  
De TeamUP Tour waarbij de deelnemers van Geleen naar Amerongen zijn gereden via Tilburg en van 
Amerongen naar Ter Apel en op de derde en laatste dag van Ter Apel naar Warchild is een groot 
succes gebleken. Alle deelnemers hebben minimaal 250 euro opgehaald voor het programma 
TeamUP. Dit is het programma van Unicef, Save the Children en Warchild om kinderen even los te 
laten zijn van alle zorgen, even kind te laten zijn. Middels spel, theater, dans werken de kinderen aan 
hun ontwikkeling en verwerking van nare ervaringen. In Ter Apel was op de zaterdag van de Tour een 
benefiet en de beelden hiervan worden getoond.  
 
 
• Vaststellen notulen ALV 2017 
 
De notulen van 2017 worden vastgesteld.  
 
• Vaststellen jaarrekening 2017 
 
De jaarrekening wordt vastgesteld. De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet. De vergadering 
geeft de kascommissie toestemming om ook volgend jaar in functie te zijn. Er zijn geen andere 
kandidaten dan Folkert de Haan en Mark Touwen. Zij hebben zich beschikbaar gesteld en we staan er 
expliciet bij stil dat de statuten wijzen dat  het tijd is voor roulatie.  
 
• Overhandiging van onze bijdrage aan War Child 
Warchild is aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen.  
Het bedrag van XXXX is een prachtig resultaat.  
Dit is toe te schrijven aan het succes van de TeamUP Tour en enkele individuele acties. We noemen 
hierbij Albert Kraaij die dit afgelopen jaar zijn vijftigste verjaardag vierde en benutte als gebeurtenis die 
fondsen voor Warchild oplevert. Onlangs lid geworden Justus Becker wist met een persoonlijk verhaal 
over waarom hij fietst bij Gaul voor Warchild in de bergen (specifiek, de Iseran) meer dan 1000 euro 
op te halen voor Warchild.  



 

 
• Benoeming bestuur  
 
De voordracht van de samenstelling van het bestuur voor 2018 wordt gevolgd. Daarmee wordt de 
termijn voor Floris van Overveld (voorzitter), Hans van Burk (penningmeester), Sebastiaan van der 
Meer, Jorrit Jongbloed (secretaris) en Mark Peter Steenhuis met een jaar verlengd. 
  
• Vaststellen begroting 2018 inclusief contributie 
Nieuw punt in de begroting is het wielerfonds. Leden krijgen de mogelijkheid om hun ideeën aan te 
melden om meer samen te fietsen, meer samen fondsen op te halen voor Warchilld. Er is geld 
beschikbaar voor ideeën van de leden.  
Investeringen in de website van onze vereniging zijn op te splitsen in verbeteringen van bestaande 
functies en toepassingen en investeringen.  
Het bestuur gaat in 2018 aan de slag om de noodzakelijke verbeteringen toe te passen en daarnaast 
zal er een plan komen hoe de website meer de basis kan zijn om te benutten om samen te fietsen, 
samen geld op te halen voor Warchild.  
 
 
 
• Aan de slag met 3 thema’s:  
 

1. (sociale) veiligheid 
De weg gebruiken we met zijn allen. Om het voor iedereen veilig en fijn te houden op de weg is 
het van belang om dit perspectief centraal te stellen. Iedereen moet veilig en met plezier van de 
weg gebruik te kunnen maken. Dat vraagt van ons verplaatsing in de ander.  
 
Vanuit dit algemene beginsel worden er een groot aantal noties meegegeven:  
 

• Voorafgaande aan vertrek met elkaar doorspreken wat de bijzonderheden zijn van de 
route en bespreken hoe je het veilig en leuk houdt.  

• De groep opsplitsen wanneer er meer dan 8 mensen zijn om het overzicht te bewaren 
voor de groep en andere weggebruikers.  

• Alleen naast elkaar waar de verkeersituatie dit toelaat. 
• Elkaar middels woord en gebaar waarschuwen. 
• De verkeersregels opvolgen. 
• Rekening houden met andere weggebruikers door ruimte te maken en aan te geven wat 

je doet.  
• Andere weg gebruikers groeten en bedanken.  

 
 
2. Dames wielrennen 

 
De groep bespreekt met elkaar wat zij willen doen in 2018 hoe zij ondersteund willen worden 
in seizoen 2018. De structurele trainingen van Bob kunnen rekenen op een grote waardering. 
De ondersteuning van Sebastiaan bij het NCK en de Tacx’en + partytent maakte de NCK een 
toffe beleving.  
Conclusie is dat er nu niet direct iets concreet nodig is. Wanneer er iets nodig is tijdens het 
seizoen dan laten de dames het weten en zal het bestuur ondersteunen waar ze kunnen.  
De trainingsvormen richt Bob in op de aankomende koersen.  
 
 

3. Fondsen werven voor Warchild 
Aan deze tafel is besproken hoe je fondsen kunt werven voor War Child. 

 
 
 
 


