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Dinsdag 19 april vindt onze Algemene Leden Vergadering plaats in de Eigen Herd. Dit keer
beginnen we om 19.30 uur, omdat een gastspreker van de NTFU een interessante lezing
komt geven. Deze lezing begint om 21.00 uur.
Namens het bestuur zijn jullie allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Afmelden graag voor 18 april via secretaris@ttvuden.nl
Agenda ALV TTVUden dd. 19-4-2016. AANVANG 19.30 uur
1.Opening door voorzitter.
2.Vaststellen agenda
3.Ingekomen stukken en mededelingen
4.Notulen EALV dd. 5-1-2016
5.Resultaat 2015 en begroting 2016
Benoeming kascommissie
6.Terugblik op vorig seizoen.
Hoe ziet de toekomst eruit?
7.Ontwikkelingen website
8.Huldiging jubilarissen en Verdienstelijk renner
9.Commissies coördinatie, samenstelling en bemensing
10.Rondvraag
PAUZE
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21.00 Presentatie : “ VEILIGHEID OP DE WEG “
door Roelof de Jonge van de NTFU.
De heer de Jonge bespreekt in zijn presentatie zaken zoals:
Wat is veiligheid?
Hoe kunnen we de veiligheid vergroten?
Veiligheid bij ritten/tochten?
De rol van een wegkapitein/toerleider?
Verantwoordelijkeden van Bestuur en leden t.a.v. veiligheid.
22.00 Bedankje aan spreker en slotwoord voorzitter. Einde vergadering.

Vanalles
wat

De A groep jagend over dijk en weer bijna terug in Brabant




De woensdagochtendtochten vertrekken weer om 8.30 uur op de markt.
Het is voortaan ook mogelijk om op de NTFU site met je lidmaatschapsnummer in te
loggen en jouw eigen routes te uploaden
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Han

Wij hebben op donderdag 31 maart met 4 dames van de club een tochtje gemaakt met
Daphny van de Brand. Een tocht van 45 km.
Met aanwijzingen zoals in het wiel fietsen, uit de wind rijden en voorop fietsen. Dit gaat ze
elke laatste donderdag avond van de maand doen.
Vertrek 18.30 uur bij haar winkel. Was erg gezellig en ook weer leerzaam.

Tineke

Wist u?
Dat 2 april vier leden van TTV Uden hebben meegedaan met de Amstel Gold Race Clinic?
Dat Han, Gerard, Maaike en Tineke de klimtraining als zeer positief hebben ervaren en dat ze
volgend jaar graag meer leden van TTV Uden zien bij de clinic?
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Van Bart v/d Heijden kwam de tip binnen: 26 april in de Schakel Volkel lezing van Johan v/d
Velde, zeker niet de minste. Zie link.

http://www.nobb.nl/uden/activiteiten/evenement/4116-lezing-met-wielrenner-johan-van-der-velde

Edo
Peeltocht

Beste fietsvrienden en collegae,
Na de geslaagde editie van de “Peeltocht” in 2015 zal het Bureau Militaire Sport van de
Vliegbasis Volkel ook dit jaar de Peeltocht organiseren. De Peeltocht, met een lengte van 110
km, zal plaats vinden op woensdag 8 juni 2016 en loopt voor een groot gedeelte door de
“peelstreek. Evenals andere jaren zullen de opbrengsten van deze wielertoertocht volledig
naar het goede doel gaan. Dit jaar is er gekozen voor het goede doel; DREAM 4 KIDS.
Hopelijk bent u ook dit jaar in de gelegenheid om deel te nemen aan onze Peeltocht of wilt u
de Peeltocht promoten middels poster. (zie bijlage)
Melden / inschrijven kan op de dag zelf vanaf 09.00 uur bij Bureau Militaire Sport Vliegbasis
Volkel. De start zal plaats vinden om 10.00 uur. Na afloop (vanaf 14.00 uur) kunt u genieten
van een heerlijke rijstmaaltijd. Het inschrijfgeld bedraagt 10,- euro per persoon te voldoen bij
inschrijving.
Voor overige informatie Bureau Militaire Sport Vliegbasis Volkel
Tel. 0413-276129 of VKL.MILITAIRE.SPORT@MINDEF.NL
Namens de organisatie,
Sergeant1 (Thijs) Lamers
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