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Iedereen is het er over eens; dit jaar lijkt wel omgevlogen. En wie onderschrijft niet het
gevoel dat hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd lijkt te gaan. Het lijkt zo kort geleden; in
de editie van vorig jaar prijkte nog een foto van het interim bestuur in vol ornaat, dat de
levenslijn van de vereniging weer vol vertrouwen had opgepakt.
Tot nu moest uw redacteur iedereen die was uitgenodigd voor een Schakel achter de broek
zitten om hun bijdrage in te leveren. Dit keer was dat helemaal anders, nog geen twee
dagen nadat Carien was gevraagd, vond ik haar bijdrage al in de mailbox. Compliment!
Vóór en ná Carien’s verhaal vindt u mededelingen van het bestuur en het laatste nieuws
over de naderende ATB tocht. Namens de redactie hele mooie feestdagen, zeker voor de
leden die met ziekte of ander ongemak van zichzelf of hun naaste te maken hebben.

Van de
bestuurstafel

Belangrijke mededelingen van het bestuur.
Op de algemene vergadering van onze vereniging op 17 januari 2017 in de Eigen Herd
(de uitnodiging voor deze ALV zult u, samen met de agenda, binnenkort ontvangen ) staan 2
belangrijke onderwerpen geprogrammeerd t.w. de door het Bestuur voorgestelde
statutenwijziging, waarvoor goedkeuring van de vergadering moet worden verleend én een
oproep aan onze leden om een vacature die in het Bestuur per die datum ontstaat op te
vullen.
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Vacature in het Bestuur
Al bij het aantreden van het nieuwe Bestuur heeft Mies van Dijk aangegeven dat hij graag de
vereniging wilde vooruit helpen maar dat hij toch per de datum van de ALV 2017 zou willen
aftreden en zich ook niet herkiesbaar wilde stellen. Het Bestuur is Mies buitengewoon
dankbaar voor de wijze waarop hij zijn bestuurstaak het afgelopen jaar heeft ingevuld en
hopen een minstens zo goede vervanger/vervangster binnen ons ledenbestand te kunnen
vinden, die de uitdaging van een bestuursfunctie wil oppakken.
Statutair zijn er twee mogelijkheden om te komen tot de benoeming van een nieuw
bestuurslid, nl.
1) Het Bestuur kan zelf een kandidaat aandragen voor een bestuursfunctie.
2) De vergadering kan een, door ten minste tien leden ondersteunde, kandidaat
voordragen.
Daarom een oproep aan al onze leden om zich te melden bij het Bestuur óf bij andere
clubleden om zijn of haar kandidatuur voor een bestuursfunctie kenbaar te maken.
Statutenwijziging
Om enkele boekhoudkundige - en organisatorische redenen was het noodzakelijk de
Statuten van onze vereniging ( daterend van mei 1983 ) te herzien. Het advies van de
notaris die door het Bestuur om advies was gevraagd gaf aan dat het beter was geheel
nieuwe statuten te maken dan de oude statuten op enkele noodzakelijke punten te wijzigen.
Ook heeft het Bestuur nog informatie ingewonnen bij de NTFU. Conclusie van het Bestuur
uit deze gesprekken was dat wij onze Statuten geheel gaan vernieuwen op basis van de
Modelstatuten zoals die door de NTFU worden gehanteerd en gepromoot.
Het voorstel tot wijziging van onze Statuten in momenteel in conceptvorm gereed en kan op
de ALV op 17 maart a.s. aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
MAAR, het wijzigingsvoorstel moet, ruim voor de vergadering die bijeen wordt geroepen om
te stemmen over dit voorstel ( op 17 januari dus ), ter inzage worden gelegd aan alle leden
van de vereniging. Bij deze Nieuwsbrief wordt daarom het voorstel tot wijziging van de
Statuten als bijlage integraal toegevoegd.
In vogelvlucht nog even de belangrijkste wijzigingen in de Statuten op een rijtje:
1) Ons boek - en verenigingsjaar gaat lopen van 1.1. t/m 31.12. Hiermee lopen we
parallel aan de NTFU. Onze oude statuten hadden nog een boek- en verenigingsjaar
wat liep van 1.11. t/m 31.10. Overigens hanteerden wij in de praktijk al een
boek/verenigingsjaar van 1.1. t/m 31.12.
2) In onze oude statuten moesten bestuurders in het jaar waarin zij de 70 - jarige leeftijd
bereikten, aftreden en mochten niet worden herbenoemd. In de nieuwe statuten staat
geen eindleeftijd voor bestuurders meer opgenomen.
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3) In de nieuwe Statuten staat beschreven dat bestuursleden voor een termijn van 3 jaar
worden benoemd. Zij zijn terstond herbenoembaar ( was 2 jaar )
4) Bij stemmingen over wijziging van statuten volstaat voortaan de goedkeuring van 2/3
van de uitgebrachte stemmen.
5) De leeftijd om te mogen stemmen gaat van 15 naar 18 jaar.
Volgens de Statuten die nu nog van kracht zijn, is voor een goedkeuring van het besluit tot
wijziging van de Statuten ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen nodig, in een
vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is op 17 januari 2017 geen 2/3 van onze leden aanwezig of vertegenwoordigd dan dient,
binnen 4 weken, een nieuwe vergadering te worden belegd ter stemming over het
wijzigingsvoorstel. Bij deze tweede vergadering is een goedkeuring nodig van 2/3 van de
aanwezige leden.
HEEL BELANGRIJK DUS DAT JULLIE ALLEMAAL OP 17 JANUARI 2017 AANWEZIG
BENT OP ONZE ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Ben je absoluut verhinderd op deze belangrijke datum dan kun je een ander lid machtigen
om een stem namens jou uit te brengen. De machtiging moet wel schriftelijk worden
vastgelegd en dient voor aanvang van de A.L.V. te worden afgegeven aan de secretaris.
Voor het gemak is bij deze Nieuwsbrief ook, als bijlage, een machtigingsformulier gevoegd.
Let wel een lid mag maar maximaal door één ander lid gemachtigd worden. Ieder lid mag
maximaal 2 stemmen uitbrengen, een namens zichzelf en een als gemachtigde.
De conceptstatuten zullen ook op de website worden geplaatst en zijn indien gewenst in te
zien bij onze secretaris Nico de Bont, Stoffels 108, 5403 ND Uden.

De Schakel
Carien van
Ham
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Waar al die gesprekken tijdens de zondagse fietsrit al niet toe kunnen leiden. Krijg ik,
Carien van Ham, nog maar een blauwe maandag bij de club, zomaar de Schakel van Theo
v.d. Berg, die een oud-plaatsgenoot uit mijn geboortedorp Luijksgestel blijkt te zijn en die
ook nog eens van fietsen naar Santiago blijkt te houden.
Inmiddels woon ik al zo´n 42 jaar in Uden waar ik het merendeel van deze periode samen
met mijn inmiddels ex-man, een agrarisch bedrijf met zeugen en slachtkuikenouderdieren
heb gerund totdat we, na door preventieve ruiming tijdens de varkenspest, het agrarisch
bedrijf hebben beëindigd. Daarna heb ik mijn vroegere job opgepakt en ben ik weer als
directiesecretaresse gaan werken o.a. bij Organon in Oss. In november 2011 ben ik tijdens
een van de vele reorganisaties boventallig geworden. Omdat ik er al lang van droomde om
keer naar Zuid Amerika te gaan leek me dit een super gelegenheid en heb ik een
retourticket naar Peru gekocht. Ik heb daar in mijn eentje ruim 9 weken rondgetrokken.
Wat een geweldige ervaring was dat.
In juli 2012 heb ik een andere droom verwezenlijkt: van Uden naar Santiago de Compostella
samen met mijn zus, op de fiets met een tentje via Oude Wegen. Een echte aanrader, ik zou
het zo weer doen!
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Vanaf half maart tot half april volgend jaar (2017) zal er weer een droom werkelijkheid
worden. Samen met Maria Hollanders ga ik een reis maken naar Nieuw Zeeland. We
beginnen in Auckland op het Noordereiland en zakken af naar het Zuiden richting
Christchurch om ook het Zuidereiland te gaan bereizen met fiets, bus, trein etc. We hebben
er zin in!
Vanaf 2012 heb ik telkens met onderbrekingen op uitzendbasis als directiesecretaresse
gewerkt, eerst op mijn ´oude´ plek bij het vroegere Organon en daarna op verschillende
afdelingen bij MSD, het vroegere Intervet, in Boxmeer. Vanaf afgelopen mei heb ik weer een
vast contract. Daar ben ik erg trots op: op je 62e nog een vaste aanstelling krijgen is volgens
velen wel bijzonder.
Hoe ik het wielrennen heb ontdekt: vorig jaar in juli las ik in het personeelsblaadje van MSD
dat er een tocht naar de Alpe d´Huez georganiseerd zou worden. Dat leek me wel wat en ik
dacht dat doe ik met mijn Koga (trecking) maar mijn dochter raadde aan om een keertje op
de wielrenfiets te rijden. Nou, dat viel niet mee, die eerste keer. Wat los in de hand en wat
wiebelig dat lage stuur. Ik moest er wel aan wennen. Toen heb ik via via een tweedehands
fiets gekocht en me opgegeven om mee naar de Alpe d´Huez te gaan. Breek ik mijn enkel
eind juli en zit tot kort voor vertrek naar Frankrijk in het gips. Wel wat geoefend met de gips
aan mijn enkel, dat wel, maar toch. Zou het wel lukken? Heb mijn enkel laten intapen en ben
gewoon meegegaan. En het is gelukt, wat een supermooie tocht en wat een geweldige
ervaring. Toen kreeg het wielrenvirus me echt te pakken. Ik heb me toen aangemeld om een
paar keer mee te fietsen en het is me zo goed bevallen bij de club dat ik vanaf 1 januari lid
ben van TTV Uden.
Telkens als ik nu op de wielrenfiets zit denk ik: waarom ben ik hier niet 40 jaar eerder mee
begonnen. Ik vind het een geweldig sport, heerlijk buiten, leuk gezelschap en genieten van
de mooie uitgezette routes. En het mountainbiken bevalt me ook zeker, vooral de smalle
bochtige bospaadjes met klimmetjes strak tussen de boompjes door. Geweldig, al ben ik
vorige winter wel een keer flink gevallen. Ik geloof dat ik wel een uurtje van mijn geheugen
ben kwijtgeraakt! Misschien maar goed ook anders zou ik misschien niet meer durven
fietsen.
Op het moment dat ik dit schrijf kan elk moment mijn 5e kleinkind worden geboren van mijn
zoon Stefan en Ellen. Zij hebben 2 zonen, Pim en Jur en dus nu bijna hun derde zoon. Mijn
dochter Judith heeft samen met Ton 2 dochters, Lieke en Sanne. Stefan, een offroadrijder
en MTBer en Judith die houdt van triatlon, zijn een tweeling en bijna 38 jaar.
Ik wens jullie allemaal net zo veel fietsplezier als ik er aan beleef en ik geef de pen, of
Schakel door aan Lambert Wijdeven.
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Kerst,

Van de
voorzitter

Kerstmis is een tijd van brandend haardvuur
De geuren van dennentakken en wijn
Goede gesprekken, mooie herinneringen
Hechte vriendschappen, familie en samenzijn
We nemen afscheid van het oude jaar
Er ligt weer een nieuw fietsjaar klaar!
Namens het bestuur wens ik iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en
een sportief en gezond 2017.
Rabo clubactie
Onze club heeft weer meegedaan met de Rabo Clubkas Campagne.
Door vele stemmen welke wij hebben ontvangen, van mensen die lid zijn van de Rabobank,
heeft onze vereniging 280,00 euro gesponsord gekregen.
Een mooi resultaat.
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Welke groep is me nu eigenlijk op het lijf geschreven?
Het is een mens eigen dat hij zich ergens graag thuis voelt, zo ook geldt dat voor de leden
van onze fietsclub. Zij die eenmaal voor A, B of C gekozen hebben en zich daar gesetteld
voelen, zullen niet snel verkassen naar een andere groep. Toch kan iemand met het stijgen
der jaren gaan ervaren dat zijn/haar krachten afnemen, of dat juist door het meer en meer
kilometers maken de krachten alleen maar toenemen en er ruimte is voor groei.
Zie hier in een notendop de “problemen” die min of meer spelen in de samenstelling van
onze groepen en waarvoor het bestuur graag een oplossing vindt zonder de huidige
structuur van een A, B en C groep los te laten.
Om scheefgroei in omvang, kracht en conditie in de groepen te voorkomen, zou het een
goede zaak zijn als iedereen zich eens achter de oren krabt en dan de vraag stelt:
Pas ik in mijn huidige groep qua kracht en conditie? Ga ik misschien wel al te
gemakkelijk over het streefgemiddelde van mijn groep heen of trek ik dat juist
omlaag?
Best wel moeilijke vragen, zeker als op de achtergrond dat thuisvoelen in die groep een
grote rol speelt. Toch vraagt het bestuur aan iedereen om daar de komende tijd eens over te
denken en daarin mee te nemen dat de andere groepen ook hun eigen charmes hebben en
dat overstappen echt geen onoverkomelijke zaak hoeft te zijn en misschien wel juist iets
moois te bieden heeft!
Evenwichtige groepen zijn van belang voor een goed functionerende vereniging.
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ATB tocht

Afgelopen zaterdag was er een grote opkomst tijdens het voorrijden van onze ATB tocht,
een kleine 15 personen gaven acte de présence. Jammer dat Rogier Mullaert al snel moest
afhaken vanwege een gebroken ketting.
Er werden 2 groepen geformeerd, de ene reed de 57 km, de andere de 42 km. Deze routes
zijn vastgelegd op gps, zodat we die kunnen doormailen naar de NTFU.
We gaan nu nog voorrijden op 31 december, 14 en 21 januari, op deze zaterdagen zijn jullie
welkom om 9.00 uur bij De Vrije Teugel.
Een aantal leden heeft zich afgemeld om mee te helpen tijdens onze ATB tocht op 28 en 29
januari. We hopen natuurlijk dat er niet meer bijkomen. De ATB commissie is bezig om de
werkverdeling op te stellen, deze wordt binnenkort rondgemaild.
In deze tijd is er elke zondag in de omgeving wel een ATB toertocht te rijden, de liefhebber
weet dat. Maar weten jullie ook dat er leden zijn die elke zondag een eigen route rijden over
de Maashorst. Zij starten om 9.00 uur bij de Shellpomp aan de Industrielaan/Hoevenseweg,
Sluit rustig eens aan en ervaar het TTVU-gevoel in het koudere jaargetij tijdens het atb-en.
Ook de dames hebben een groepje dat regelmatig de bossen in duikt om te atb-en.

Bijdrage
nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl

