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Activiteitencommissie Enquête
Afgelopen oktober heeft de activiteitencommissie een enquête gehouden om erachter te komen waar behoefte aan
is of waar we iets veranderen kunnen om het meer leden naar de zin te maken. Totaal hebben 52 leden
gereageerd, bedankt daarvoor!
Openingstocht
Het overgrote deel van de mensen geeft aan meestal of altijd deel te nemen aan de openingstocht en op een
enkeling na is iedereen blij met de nieuwe opzet van afgelopen jaar om direct aansluitend iets te eten en drinken.
Hemelvaarttocht
Exact hetzelfde beeld zien we bij de hemelvaarttocht, groot enthousiasme voor het evenement met een
overduidelijke meerderheid voor de vertrektijd van de afgelopen jaren. Een paar leden willen graag iets later van
start gaan, maar daartegenover staat bijna evenveel vroege vogels die nog eerder willen starten, dus laten we de
vertrektijd voorlopig gewoon om 7:30.
Velocé-weekend
Bij het Velocé-weekend zien we een duidelijke splitsing van 2 groepen met veelal soortgelijke antwoorden.
Enerzijds een groep leden die al vaker is mee geweest, voorkeur voor 3 dagen (2 overnachtingen), 3 tot 4 uur
reistijd geen probleem vindt, sportieve uitdaging zoekt en hierbij graag de heuvels opzoekt. Anderzijds een iets
kleinere groep recreatieve fietsers, met voorkeur voor 2 dagen (1 overnachting), maximaal 2 uur reistijd, minder
behoefte heeft aan de sportieve uitdaging en heuvels liever mijdt en daarom op een paar na nog nooit zijn mee
geweest. Jammer genoeg is deze tweede groep grotendeels anoniem gebleven.
Als commissie hebben we met een paar mensen gesproken uit deze tweede groep, waarbij we hebben onderzocht
of er mogelijkheden zijn om één Velocé-weekend te organiseren voor beide groepen. Onze conclusie is dat het
onduidelijk is of er voldoende animo is binnen de recreatieve groep om met het Velocé-weekend mee te gaan of
dat ze zelf iets gaan organiseren. Daarnaast moeten we ook waken dat we de groep met trouwe deelnemers niet
te kort doen.
Zowel als opmerkingen in de enquête, als in de gesprekken die daarna gevoerd zijn, kwam meerdere keren naar
voren of het niet gewoon twee verschillende weekenden moeten zijn. Als commissie streven we naar één Velocéweekend, voor iedereen toegankelijk, maar we willen dit niet afdwingen. We hopen dat zoveel mogelijk leden met
het Velocé-weekend mee gaan, maar het juichen verder alle initiatieven binnen de vereniging toe. Waar nodig
kunnen we hier bij assisteren en we willen graag dat deze activiteiten elkaar versterken in plaats van
beconcurreren.
Voor aankomend jaar hebben we besloten geen grote aanpassingen te doen aan de opzet van het weekend. Wij
blijven van mening dat met deze opzet het weekend voor iedereen toegankelijk is, zeker ook voor de recreatieve
fietsers. Met verschillende routes, groepen per niveau, of leden een e-bike kunnen huren. We zullen zeker de
dialoog gaande houden, mogelijk dat we in de toekomst een vorm kunnen vinden waarin we de wensen van beide
groepen verenigen.
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Twee informatieavonden - nieuw!
Uit de enquête blijkt ook een behoefte aan een aantal nieuwe activiteiten, hoewel we die niet allemaal in één jaar
kunnen doen, hebben we genoeg ideeën op gedaan. We zijn voornemens om deze wintermaanden twee
informatieavonden op te organiseren:
 Fiets onderhoud, controle en kleine reparaties, door commissieleden zelf met hulp van deze of gene.
 Een externe deskundige inhuren voor een info avond over: of fiets-ergonomie of hoe-te-trainen, maar we
schatten dat dit tussen de €7,50 en €12,50 p.p. zal kosten (afhankelijk van de deelname). Omdat we voor
een externe deskundige zullen moeten betalen, willen wij graag weten aan welke van de twee (fietsergonomie of training) het meeste behoefte is, dan organiseren we de ene dit jaar en de ander
bijvoorbeeld volgend jaar.
SVP doorgeven via info@tcveloce.nl
Techniek training / clinic - nieuw!
Hoewel trainingen niet onder het takenpakket van de activiteitencommissie vallen, hebben een aantal leden
aangegeven behoefte te hebben aan verschillende trainingen op zowel MTB als RACE fiets. We zullen dit
voorleggen aan onze NTFU-huis-trainer en voorzitter, Jacco, voor het begin van het zomerseizoen. Je kunt denken
aan klim-training, betere-bochten, obstakels, etc.
Velocé-dag - nieuw!
Concreet hebben we een datum, namelijk 27 augustus, maar verder hebben we alleen nog maar een algemeen
idee om een clubdag te organiseren. Uiteraard zal het iets met MTB en RACE fietsen te maken hebben, maar
gezelligheid wat lekker eten en drinken hoort hier ook bij. Wij staan open voor tips of ideeën hoe we hier invulling
aan kunnen geven.
Activiteiten pagina - nieuw!
We willen een pagina op onze website maken, in het verlengde van de toertochten kalender. Waarop de
activiteiten georganiseerd door de commissie op staan, maar waarop ook andere initiatieven kunnen komen te
staan. Denk aan een groep racers die Amstel Gold willen fietsen, Ronde van Vlaanderen of de Jean Nelissen
Classic of een paar MTB-ers naar een marathon als SKS of BeMC gaan. Maar ook een vervolg op het 'Drenthe'
weekend van vorig jaar. Of misschien dat Connie en/of Carla ons weer trakteren op een schitterende zomerrit.
Er komt een beschrijving van de activiteit, welke doelgroep, aanspreek perso(o)n(en), datum indien bekend, etc.
Meer informatie volgt!
Yuri Kramer - Nieuw commissie lid
Op de vraag wie Rob Arink zou willen vervangen in de activiteiten commissie was goede respons, uit deze groep
hebben we Yuri uitgenodigd en ondertussen is hij al vol enthousiasme begonnen. We zijn ook dankbaar voor de
32 personen die hebben aangegeven ons te willen helpen met activiteiten, zo hebben we al 18 namen kunnen
noteren. Aan de 14 anonieme personen vragen we of ze zich bekend willen maken bij de commissie .
Data om te noteren in je agenda
 26 maart - Openingstocht
 25 mei - Hemelvaarttocht
 23-25 juni - Velocé-weekend
 27 augustus - Velocé-dag

Nogmaals bedankt voor jullie reactie en tot snel op de fiets!

