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Aan de leden van de Toer- en Trimvereniging Uden.
Beste allemaal,
Mede naar aanleiding van onze laatstgehouden jaarvergadering d.d. 13 januari 2015 heeft
het verenigingsbestuur de behoefte om nog extra aandacht te schenken aan het onderdeel
Toerkalender 2015 dat onder punt 13 op de agenda stond en waarvan de behandeling in de
concept-notulen (verder verslag genoemd) onder punt 14 is vermeld. Alle leden hebben van
dat verslag inmiddels kennis kunnen nemen.
De richtlijnen voor de Toerkalender waren voor iedereen kenbaar op de agenda vermeld.
Tijdens de vergadering zijn ze expliciet aan de orde gesteld en bediscussieerd. In het verslag
wordt de update van de richtlijnen van de drie fietsgroepen vermeld met weergave van
karakter en doelstelling van iedere groep en de voor iedere groep gehanteerde gemiddelde
snelheid. De vergadering stemde in met de gepresenteerde update en met de samenstelling
van de verschillende toerkalenders A-B en C, door respectievelijk de heren Van Driel
(voorlopig), Van Delst en De Bont.
Uitgangspunt bij de samenstelling van de toerkalenders blijft, dat ieder lid een geschikte rit
voor opname op de toerkalender kan voorstellen. Het staat verder ieder lid vrij om te kiezen
voor een bepaalde groep met inachtneming van de kwaliteitsvereisten voor de gekozen
groep. Vermeende historische of veronderstelde verworven rechten spelen bij groepsindeling
of bij het opmaken van een toerkalender geen enkele rol.
In weerwil van de door de vergadering onderschreven voorstellen qua opzet van de
verschillende groepen, kwamen tijdens de discussies bezwaren naar voren van leden, die
eerder verantwoordelijk waren voor de toerkalender van met name groep A en die nu onzeker
waren in welke groep ze zouden moeten gaan fietsen.
Het bestuur heeft in onmiddellijke reactie op deze bezwaren duidelijk gemaakt dat de door de
vergadering onderschreven groepsindeling etc. aansluit bij de door de vereniging gewenste
ambitie en bij de uitdaging voor bestaande en nieuwe (jongere) leden.
Als een lid een groepskeuze maakt, die strookt met zijn of haar kwaliteiten en als uit de
praktijk blijkt dat het een goede keuze is geweest, kan er geen onduidelijkheid bestaan over
het maken van die persoonlijke keuze. Hier geldt het adagium: ken uzelf !
Buiten de vastgestelde groepen en toerkalenders kan en wil het bestuur geen alternatieve
groepen/groepsindelingen en toertochten tolereren. Afwijkingen van de vastgestelde structuur
is niet in het belang van de vereniging, van de veiligheid bij onze sportuitoefening en van de
sponsors van wie wij de clubkleding dragen. Samen staan we sterk en dat willen we zo
houden.
Het bestuur TTV.

