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KASCOMMISSIE..
De kascommissie, ( Saskia Tegenbosch en Astrid de Hoog) hadden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26
februari jongstleden, aangegeven géén goedkeuring te verlenen aan het financiële verslag 2015. Reden daarvan
was dat, het verslag niet voldoende duidelijk inzichtelijk was, ten aanzien van het financiële gevoerde beleid bij de
kledinginkoop eerder. Tijdens deze ALV werden naast nieuw commissielid, Peter van Zutphen, ook Bob klein
Goldewijk en Carola Kolkman, als tijdelijke extra toezicht houders toegevoegd aan de commissie. Samen met de
Kledingcommissie zouden zij erop toezien dat alles duidelijk inzichtelijk gemaakt zou worden.
Op 14 april 2016 heeft de Kascommissie, na het inzien van de bijgevoegde toelichting en samen met de extra
toezichthouders, het financiële verslag goedgekeurd en de ALV geadviseerd om het Bestuur decharge te verlenen,
voor het gevoerde financiële beleid van 2015.

GROEP 5..
Bij TC Velocé wordt er vanaf 1 mei 2016 gestart, met de groep ‘Startende fietsers’. Deze groep is bedoeld voor
fietsers/leden die of, vanuit Start to Bike (Fiets Fit) instromen en/of, weer rustig willen beginnen met fietsen en niet
direct met de andere groepen mee willen/kunnen. Zo kunnen zij rustig kilometers en conditie op bouwen, om later
goed bij de andere groepen aan te sluiten! Deze groep zal op zondagmorgen en/of woensdagavond begeleidt
worden door MTB-begeleiders. Deze zorgen er tevens voor, dat de snelheid en de afstand gepast zal zijn. Ook zal
er aandacht geschonken worden aan o.a. techniek, route en het fietsen in de groep.
Op zondag 8 mei willen wij om 9:30 uur starten met deze groep. Wat later vertrekken, kortere afstand en
aangepaste snelheid, om op tijd weer samen terug te zijn voor ‘t ‘nafietsen’! Vertrek vanaf het Dorpsplein in
Zieuwent. Graag even voor de 1e keer aanmelden via info@tcveloce.nl
KLEDING..
De Velocé-kleding is bij Paul Knippenborg Fietsen in Zieuwent voor een speciale prijs te koop. Alle nog voorradige
dames en herenkleding is daar aanwezig en kan gepast worden. Enkele ‘oude’ kledingstukken zijn in de
aanbieding.
BESTUURS FUNCTIE..
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Marian Hagen afscheid genomen als secretaris van de vereniging.
Er heeft zich geen nieuwe kandidaat gemeld en is tijdens de Algemene Ledenvergadering geen nieuwe secretaris
gekozen. Enkele dagen na de vergadering meldde Rita Arink zich voor deze bestuursfunctie. Omdat zij niet
gekozen is in de Jaarvergadering, mag zij niet aan de functie van secretaris beginnen. Wel zal zij mee werken in
het bestuur en op de Jaarvergadering in 2017 officieel als kandidaat voorgesteld worden.
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WEGKAPITEINS & MTB-BEGELEIDERS..
Naast de eerste groep is er nu een tweede groep wegkapiteins en MTB-Begeleiders in opleiding. Dat wil zeggen
dat Velocé straks beschikt over een ruime groep begeleiders. Wegkapiteins voor de Race en MTB-begeleiders
voor MTB-ers! Tijdens de Jaarvergadering 2016 is er duidelijk gemaakt dat we bij Velocé graag samen en veilig
fietsen! Hierbij sluit het fietsen onder begeleiding dus aan bij het beleid van de vereniging. Samen plezierig en
veilig op pad maar, ook samen uit, samen thuis!
De belangrijkste taak van de Wegkapitein of MTB-begeleider is om groepen op een plezierige en veilige manier te
begeleiden. Hij/zij bepaalt de route (dat mag ook iemand anders zijn) en de snelheid van de groep, maar ook is
hij/zij in staat het niveau aan te passen aan de groep.
De wegkapitein/MTB-begeleider handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de NTFU en houdt in
de gaten of de leden in de groep zich hier ook aan houden. Hij/zij zal indien nodig leden aanspreken op het niet
nakomen van de gemaakte afspraken. Te allen tijde is één ieder zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag op
de openbare weg en dient zich te houden aan de altijd geldende verkeersregels!
Dus als iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken en aan elkaar de tekens (die vooraf aan vertrek bekend
gemaakt worden) onderweg door geeft dan, beleven we samen vele en veilige fiets kilometers. Voor de
duidelijkheid zijn de tekens hier nog eens vermeld:

In het kort de signalen van de voorste rijders..
Wat roep je?

Welk teken geef je?
Linker arm omhoog

Wat doe je?
Voorste rijders roepen dat door
naar achter

Vrij

Linker arm omhoog naar voren
wuivend

Groep geeft roep door naar
achter

Rechtdoor

Arm omhoog naar voren
wuivend

Groep geeft roep door naar
achter

Rechtsaf afslaan

Arm uitsteken naar rechts

Roep rechts door naar achter

Linksaf afslaan

Arm uitsteken naar links

Roep links door naar achter

Voor (obstakel rechts/inhalen)

Rechterarm naar achteren
wuivend

Voorste rijders/Roep door naar
achteren en wuivend

Tegen (obstakel
links/tegenligger)

Obstakel/tegenligger links van
de weg

Roep door naar achter en naar
achteren wuivend

Stoppen
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Paal, gat, etc.

Obstakel in of op de weg

ROEP. Let op! Arm naar
beneden wijzend en roep naar
achter

RITSEN Achter
(indien nodig)

Ingehaald worden door een
auto, etc. (achterop)

Wordt van achteruit de groep
naar voren geroepen en linker
fietser gaat voor de rechter
fietsen

RITSEN Voor
(indien nodig)

Auto, fietser, etc. komt van
voren

Wordt van voren naar achter in
de groep geroepen
Linker fietser gaat achter de
rechter fietser fietsen

LEK

Problemen, pech, etc.

Wordt geroepen in de groep
(Groep gaat rechts van de weg staan!)

Geef al deze boodschappen door van voor naar achter of achter naar voren!

Vanaf zondag 1 mei 2016 gaan de trainingstijden op dinsdag, woensdag en donderdagavond van nu 18:30 uur,
naar 19:00 uur.

