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Nieuws van het bestuur

Geachte TTV Uden leden,

Ontwikkelingen A groep
Onze vereniging is steeds in beweging. Dit gaat vaak goed en in harmonie. Soms hebben we wat
strubbelingen te beslechten. Graag houdt het bestuur jullie tussentijds op de hoogte van de
bijzondere momenten zodat informatie zoveel mogelijk uit eerste hand komt.
Afgelopen week is de A groep bijeengekomen om de kalender 2015 te bespreken alsmede terug te
blikken op het afgelopen seizoen. Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat er binnen de A
twee kampen zijn. Er heeft zich een stevige discussie voorgedaan. Er was overeenstemming over de
gedragsregels die tijdens de zondagtochten gelden, zoals ook gepresenteerd op onze website, echter
niet over de wijze van samenwerking.
Gedurende de avond is een stemming van “ons en jullie” ontstaan en blijkt dat een aantal leden niet
samen verder wil in één groep. Belangrijkste argument wat werd aangedragen is de te rijden snelheid
van de A groep. Het er komt er op neer dat één groep leden graag stevig doorrijdt en daarom A
renner is. Anderzijds is er een groep die vindt dat het te hard gaat maar wel steviger door wil rijden
dan de B groep.
Discussies dat we het afgelopen seizoen gemiddeld niet harder is gereden dan de gestelde norm van
32 km/uur en pogingen tot saamhorigheid kreeg geen gehoor bij alle aanwezigen . Overal is er
aangestuurd op een splitsing van de A groep in twee groepen. De groep is uit elkaar gegaan met de
wens en doelstelling twee kalenders te gaan maken.
Persoonlijk betreur ik deze uitkomst. Ik vind dat de wijze waarop de splitsing in de A groep is ontstaan
en de onwelwillendheid van individuen om te zoeken naar een oplossing binnen de
verenigingsstructuur en zich niet willen aanpassen aan de huidige structuur (A, B en C) niet
acceptabel.
De bewuste keuze aan te sturen op twee groepen en de redenen die daarvoor genoemd zijn druist
tegen mijn ideaal om ondanks verschillende fietsgroepen toch één vereniging te vormen. Ik ben groot
voorstander van wisseling en integratie tussen de bestaande groepen en stimuleer dit ten alle tijden.
Anderzijds zal ik altijd de mening van onze leden respecteren en waar mogelijk ook invulling willen
geven aan wensen, mits past binnen de structuur en grootte van onze vereniging.
Voor nu respecteer ik en het bestuur de keuzes en wensen van onze leden. Daarom zal het verzoek
om volgend jaar 4 toerkalenders op te stellen op de agenda van de eerst volgende
bestuursvergadering worden gezet en besproken. Het advies van het bestuur zal in januari aan de ALV
worden voorgedragen en daar zal beslist worden hoe de structuur van onze vereniging er uit komt te
zien (3 of 4 groepen).
Met sportieve groet,
Jan van Gennip
Voorzitter TTV Uden
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Van de redactie

Ook uw redacteur rijdt in de A groep en was aanwezig tijdens de vergadering. Dat er verschillende
bloedgroepen binnen de A rijden is altijd duidelijk geweest, dat er nu en dan ‘akkefietjes’ kunnen
ontstaan is niet te voorkomen. Maar overduidelijk is voor mij altijd geweest dat het fietsen in zo’n
gemêleerd gezelschap juist heel aantrekkelijk is. Ondanks de bloedgroepen is er in mijn beleving
meestal sprake geweest van een gezonde en positieve samenhang in de A groep.
Na de bewuste rit met het nodige getouwtrek over snelheden en het als groep rijden, is de zondagen
daarop veel bewuster gereden met meer afwisseling van kopmannen. Dat gaf meteen meer rust,
structuur en krachtverdeling. Naar mijn idee waren de problemen toen al een heel eind opgelost.
Maar blijkbaar is de opgelopen onvrede onderhuids bij een aantal A rijders blijven dooretteren.
Nu het er naar uitziet dat de snelle jongens in een eigen groep gaan rijden, zal de snelheid van de
overblijvers een gevoelige tik krijgen en misschien wel onder de 30 duiken. Wie daar allemaal mee
kan leven zal ook weer moeten blijken.
Laat ons de algemene ledenvergadering maar afwachten!
Denken jullie ook nog aan de oproep in de vorige nieuwsbrief over het uitbrengen van je stem voor de
Renner van het jaar verkiezing!
Mies van Dijk

