Concept notulen Algemene Ledenvergadering CTC Fietsen
Maandagavond 12 november 2018, inloop 19.45u, start 20u
Aanwezig: Camiel, Huub, Geert, Michel S., Henri, Jurriaan, René, Judith, Giel K., Wolf, Magiel, Marian, Boukje, Heinz,
Saskia, Marie-Louise, Roy, Randy, Diederik, Ruud, Bart van H., Brigit
1.Opening en vaststelling agenda
Saskia opent de vergadering en vraagt of er nog extra agendapunten zijn.
Boukje wil het graag over de routes hebben.
2. Notulen maart 2018
Actiepunten worden doorgenomen
- de 200.000 km challenge zou evt. gekoppeld worden aan een goed doel, dit is niet gelukt.
Wel is er RUIM 200.000 km gereden (bijna 300.000 km zelfs!)
- Jolien had aangegeven Boukje te willen vervangen in de WorkshopCie. Inmiddels is Jolien
verhuisd naar Rotterdam, dus Boukje is opnieuw op zoek. Zij geeft nu aan dat ze op zich best
door wil gaan, maar niet alleen. Dus als er mensen zijn met ideeën voor een workshop en
willen helpen met de organisatie van de workshop is Boukje daar ook blij mee. Al tijdens de
vergadering kwam een aantal mensen met ideeën en gaf aan mee te willen helpen met
organisatie, dus dat komt goed!
- Andries heeft een mooie heatmap van al onze ritten in 2017 gemaakt. Over 2018 kan hij een
kaart met Gemeentes maken, waar CTC’ers allemaal op de fiets zijn geweest.
- CTC is niet BTW-plichtig. Diederik vraagt hier over of dat per 1-1-2019 nog steeds zo is. Dus
Ruud maakt er een nieuw actiepunt van. Al tijdens de vergadering lijkt het mee te vallen:
waarschijnlijk geldt dit alleen voor accommodaties en geldt dit niet voor verenigingen. (Camiel
zocht dit op).
- René is inmiddels begonnen met de opleiding trainer MTB2 en hoopt in januari zijn examen
te behalen. Ook Giel K. is bezig met zijn trainercertificering maar dan voor Race3.
- De notulen worden door de ALV goedgekeurd.
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3. Mededelingen
Zowel bestuur als leden hebben geen mededelingen
4. CTC fietsen in 2019
In oktober 2018 is de ledenenquête weer uitgestuurd en ingevuld door 59 leden.
• Het algemene gevoel dat uit de ledenenquête naar voren komt is dat iedereen blij is
met CTC fietsen en ook de hoeveelheid activiteiten goed vindt.
• Het plan om na het fietsen ergens iets te drinken blijft sluimeren. Het is gezellig, je
leert elkaar en de vereniging wat beter kennen. Op de een of andere manier wordt er
niet echt doorgepakt. Idee was en is om aan iedere kant de stad waar we na een rit
binnenkomen (N-O-Z-W) een horecalocatie te prikken om na het fietsen even wat
drinken, met degenen die dat willen. Soms ontstaat er tijdens het rijden wel spontaan
iets en wordt er een km of 10 voor Utrecht door de groep waarin gereden wordt
ergens even iets gedronken. Bij het MTB-en is het al goede gewoonte om na het biken
iets met elkaar te drinken.
• Groep Snel+ heeft een actieve appgroep en fietst regelmatig in CTC verband. Met
elkaar zijn ze een plan aan het opstellen hoe meer fietsers te betrekken. Ter plaatse
volgt een korte brainstorm. Genoemd worden bijvoorbeeld de afstand wat korter te
maken. Mensen willen wel sneller, maar niet in combinatie met verder fietsen. Ook
kan er gedacht worden aan gedurende het seizoen opbouwen van de snelheid en/of
afstand. Snel+ vergt naast hard kunnen fietsen ook meer “stuurmanskunst”, om veilig
hard in een groep te kunnen rijden. De groep is wat strenger in wie er wel en niet
mee kunnen doen aan deze groep, vanuit de zorg om veiligheid.
Voor ingang zomertijd 2019 wil Snel+ een voorstel de vereniging ingestuurd hebben.
• De appgroep Fietsafspraak kan gebruikt worden door fietsers om fietsafspraken te
maken met elkaar (bv een georganiseerde toertocht of een doordeweekse dag) af te
spreken, buiten de vaste CTC-activiteiten om.
• Tot slot: leden worden aangemoedigd om vooral ook zelf initiatief te nemen om
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activiteiten te organiseren die ze interessant vinden. Graag zelfs! Het bestuur is er om
te faciliteren. Als voorbeeld wordt de Buitenlandreis genoemd: die wordt volledig
door de leden zelf georganiseerd. Zie ook: https://ctcutrecht.nl/inspraak-enmeedoen/
Alle info uit de ledenenquête die gericht is op een bepaalde groep of commissie,
wordt rechtsreeks na gemaild naar die groep of commissie

Ambitites 2019:
1. We doen de dingen die we leuk vinden
2. Gestage groei van het aantal leden.
3. Trainen verder verduurzamen en ontwikkelen.
4. Het aantal leden dat zich vrijwillige inzet voor de vereniging vergroten.
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Ad 1 Ambitie vormt de basis voor alle inzet door allen bij CTC Fietsen
Ad 2 Gestaag & groei zijn hier de twee kernwoorden. Gestaag, omdat we elkaar willen blijven
kennen. Groei om de deelname aan activiteiten op goed niveau te hebben en houden.
Aandacht daarbij voor MTB en Snel+ Ook groei omdat de vereniging een grote poel van
leden nodig heeft om alle toffe verenigingsactiviteiten ook daadwerkelijk georganiseerd
te krijgen. Streefgetal is 250 leden.
Ad 3 Vacature bestuurslid Trainen en vacatures nieuwe trainers moeten ingevuld worden tbv
verduurzaming
Ad 4 Inzet kan klein en eenmalig zijn, of meer substantieel en duurzaam. Het huidige overschot
reserve (totaal €1250) wordt (grotendeels) hiervoor ingezet. Is daarmee beschikbaar voor
ontwikkeling en ondersteuning van vrijwilligers en tbv vrijwillige inzet. Doel is 25% vd
leden (166 leden) actief.
In het kader van Ambitie 4 biedt Jurriaan in overleg met René spontaan aan om een technische
MTB training aan te bieden. Dit initiatief wordt enthousiast ontvangen door de ALV.
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5.Activiteiten, organisatie en vrijwillige inzet
We zijn een kleine, maar zeer actieve vereniging die veel organiseert. Op dit moment komt die
organisatie neer op een klein aantal mensen die met veel liefde veel organiseren.
Vraag om met elkaar te bespreken: hoe communiceren we dat we samen CTC Fietsen zijn
en stimuleren we meer leden zich (af en toe of duurzaam) in te zetten als vrijwilliger?
De vereniging is actief op zoek naar:
1. Bestuurslid Trainen (urgent!)
2. Trainers: MTB3, Race3, core stability, spinning/trainen op vermogen
3. Vrijwilligers in het algemeen: wegkapiteins (race), boskapiteins (mtb), communicatie
(website, nieuwsbrief, social media), uitbreiding cieWorkshops, organisatie losse
verenigingsevenementen als Snerttocht, Seizoenstart en Herfstrit. Zie bijgaande link
voor over de variatie aan vacatures: https://ctcutrecht.nl/vacatures/
Ad 1) een bestuurslid trainen hoeft zelf geen trainer te zijn of veel inhoudelijke kennis van
trainen te hebben. Als bestuurslid trainen ben je met name verantwoordelijk voor de
coördinatie en organisatie van trainingen. Enthousiasme voor en affiniteit mét trainen zijn wel
voorwaarde.
Vraag in de vergadering was: is het nodig dat er een bestuurslid hiervoor komt? CTC Fietsen
staat voor “Wielrennen, Mountainbiken én doelgericht trainen”. Drie elementen die de basis
van onze club vormen. Die basis heeft duurzame borging nodig. Daarnaast heeft degene die
dan de taak op zich neemt om het trainen te organiseren, met deelname aan het bestuur
overzicht op het geheel van de vereniging én geniet de steun en betrokkenheid van de andere
bestuursleden.
Ideeën die tijdens de vergadering naar voren komen zijn:
• Praat erover als je samen op de fiets zit, en enthousiasmeer zo ook anderen om iets
te doen. Actief zijn binnen de vereniging is gewoon ook leuk!
• Verplicht stellen van betrokkenheid? Bijvoorbeeld: iedereen volgt (verplicht) de
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cursus Wegkapitein. Dit leidt tot meer veiligheid en bewustzijn.
Er wordt iig een workshop over veiligheid georganiseerd.
• Ook nieuwe leden kunnen snel een rol als vrijwilliger krijgen. Roy vertelt uit eigen
ervaring dat hij in het begin CTC ervaarde als een “bolwerkje” van mensen die elkaar
allemaal kennen, waarbij hij dacht dat het lastig was om ertussen te komen. Al snel
bleek dit gelukkig mee te vallen.
Om dat gevoel sneller te doorbreken, zouden we na het fietsen -op eigen kosten- wat
kunnen drinken (ook met andere snelheidsgroepen) om zo nieuwe leden/proefrijders
sneller op te nemen (gezellig), en op dat moment te informeren over de clubcultuur
“samen vormen we CTC Fietsen”, “je initiatief en inzet wordt gewaardeerd”.
Dit zou kunnen als we 4 locaties rondom Utrecht vinden waar we af kunnen spreken.
(Noord, Oost, Zuid, West)
6.Begroting 2019
Ruud presenteert de begroting 2019.
1. De ledenvergadering gaat akkoord met de begroting 2019.
2. De ledenvergadering gaat akkoord met de contributie van € 35,- in 2019
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Vraag: moet de contributie niet omhoog? Dat is niet nodig, we kunnen onze begroting op deze
wijze prima rondkrijgen. Daarnaast kent de club het uitgangspunt dat we laagdrempelig
toegankelijk willen zijn voor alle portemonnees. Met €35 heb je een basislidmaatschap, dat je
naar wens kan upgraden (trainingen, uitstapjes, aanschaf clubkleding). Met deze prijs zitten
we op Utrechts niveau. Andere clubs vragen soms meer inschrijvingsgeld. Dan zijn clubkleding
en trainingen vaak inclusief. Bij CTC kiezen we voor het persoonlijke keuzemenu.
7. Commissies
1. Lustrumcommissie: voorlopige datum is 23 juni. Er is een globaal idee voor een
activiteit en programma. Enige wat nog wat stroef verloopt is het vinden van een
geschikte locatie. Er zijn wat opties, maar nog niet concreet.
2. Mountainbikecommissie: er komen nieuwe leden bij. Mensen willen graag op 2
snelheden mtb’en. Daarvoor zijn ook meer ‘boskapiteins’ nodig. Er zijn onlangs Judith,
Willem, Dorien en Suzanne opgeleid. Samen met Reinart zijn er nu 5 MTBwegbegeleiders.
3. Wegkapiteins (race): in januari is de WK bijeenkomst, hierin zullen we ook café’s
bespreken waar we af kunnen spreken na het fietsen. In feb/maart zal Anneke weer
een cursus WK verzorgen voor nieuwe WK’s race. Mensen worden actief geworven
en kunnen zich bij interesse melden.
4. Workshops (zie eerder besproken bij punt 2 (notulen vorige ALV)
5. PR en communicatie: dit is een belangrijk onderdeel van de kracht van CTC. Op dit
moment doet Saskia heel veel. Wie vindt het leuk en wil hierin helpen?
6. Wieler Platform Utrecht (WPU): is met aantal dingen bezig: o.a. de organisatie van de
Tour d’Utrecht. Daarnaast is er een manifest geschreven over veiligheid en
infrastructuur. Hoe kunnen we fietsers beter en veiliger gebruik laten maken van de
openbare weg. (betere fietspaden etc). In september 2019 is het voornemen om een
Utrechts Kampioenschap Tijdrijden te organiseren.
8 Rondvraag
Boukje heeft een luxeprobleem JJ: sommige routes maken een “achtje” en dat vindt ze
vervelend. Ze wil graag ver fietsen en het irriteert haar dat ze dan ergens een achtje moet
fietsen. Het komt over als het maken van km’s om km’s te maken. Boukje zoekt op welke
routes het zijn en stuurt ze door naar Magiel. Die gaat er vervolgens wat moois van
maken.
Gesprek over gebruik de Fietsafspraak-app. Er wordt veel op elkaar gereageerd. Ook vaak
reactie ‘ik kom niet’. Met 75+ mensen in de groepsapp is de oproep: gebruik de app waar
hij voor bedoeld is, het (wél) maken van afspraken om te fietsen. Nu gebeurt het dat er
mensen uit de groep gaan omdat er teveel in gekletst en gereageerd (duimpje omhoog)
wordt. Voor kletsen is er de appgroep Fietscafé. Zie ook maandmail november.
Marian zou graag een “lief en leed” pot maken. Zij maakt hiervoor een voorstel om het
concreet te maken en zal ook de uitvoering op zich nemen. Financiering kan voor 2019 uit
het overschot reserve.
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Jurriaan noemt een cursus “zeker op je zadel” die door veiligheid.nl wordt georganiseerd.
Hier krijg je bijvoorbeeld valtraining. Hij gaat hieraan deelnemen. Wellicht zijn er meer
geïnteresseerden?
Is het een idee om een EHBO cursus als Workshop aan te bieden? In oktober heeft de
groep trainers en wegkapiteins die zich vrijwillig inzetten de EHBO cursus van “Schok en
Pomp” gevolgd. Hier was men erg enthousiast over. Een dergelijke cursus kan ook als
workshop aangeboden worden aan leden. Uitgangspunt bij workshops is altijd dat met
deelnameprijs de cursus kostendekkend is.
Bart van H. heeft als idee om een fysiotherapeut een praatje te laten houden over veel
voorkomende blessures bij fietsers en wat te doen om dit te voorkomen.
Vacature bestuurslid Trainen is nog niet opgevuld. Omdat we zonder bestuurslid trainen al
snel in de problemen komen met de organisatie van het trainingsaanbod, biedt Henri aan
nog even aan te blijven. Hij laat weten dat het een hele leuke functie is, maar dat hij
minder tijd heeft in verband met zijn werk. Henri hoopt dat hij toch spoedig in 2019 het
stokje kan overdragen.
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