Agenda punt 4
JAARVERSLAG 2020 VAN DE SECRETARIS
Het bestuur van de vereniging bestond in 2020 uit:
Henk van Rooijen
Martin Geuke
Ad de Greef
Hijme Karels
Gerrie Vermeer

Voorzitter
Secretaris en ledenadministratie
Penningmeester
Bestuurslid toercommissie
Bestuurslid evenementen- en redactiecommissie

Algemeen
De algemene ledenvergadering is gehouden op 18 februari 2020 en werd naast het bestuur bezocht
door 23 geregistreerde leden. Het verslag is opgenomen bij de vergaderstukken voor de ALV van 16
februari 2021.
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd in 2020. Dit is een aantal keren fysiek gedaan op locatie van
sponsor Theo Meijer en een aantal keren digitaal vanwege bekende omstandigheden.
Sponsoring/Advertenties
Sponsorcontracten: Theo Meijer Sport en Bike Drive Leusden.
Ledental
Op 1 januari 2020 telde TTL 175 leden.
In 2020 waren er 14 aanmeldingen en 23 afmeldingen. Daarmee is het ledenaantal per 1 januari
2021 166.
De gemiddelde leeftijd van de leden was 58.1 jaar per 1 januari 2021.
De voornaamste reden van afmeldingen zijn werk/privé gerelateerde activiteiten, leeftijd, verhuizing en
blessures.
De ledenadministratie is dit jaar opnieuw door de secretaris verzorgd.
Vrijwilligers
De verschillende commissies actief binnen de vereniging brengen elk hun eigen verslag.
Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor hun inzet binnen de vereniging zodat de goede sfeer op
hetzelfde hoge niveau kan blijven.
Omdat er in 2020 geen door TTL georganiseerde tochten konden worden georganiseerd is aan de
vrijwilligers aan het einde van het jaar een kleine attentie uitgereikt.
Opleiding en veiligheid
Er zijn 5 opgeleide instructeurs binnen TTL. Voor de voorjaarstraining Start2Bike is er v.w.b. publiciteit
voor het eerst gekozen om binnen Leusden grote lantaarnpaal borden te plaatsen. Dit aanvullend op
de gebruikelijke flyers en andere communicatievormen. Voorafgaand aan de informatieavond hadden
zich reeds zes deelnemers gemeld. . Opzet was om aanvullend een informatieavond te organiseren.
Helaas kon de training en informatieavond door de Corona maatregelen van de overheid en het NTFU
advies geen doorgang vinden.
Kleding
Hijme Karels heeft in 2020 de rol van kleding coördinator ingevuld. In 2020 is er één bestelronde van
kleding geweest. Daarnaast is voornamelijk geleverd uit de voorraad. Van korte broeken en shirts
korte mouw zal voorraad worden opgebouwd. Minimum bestelgrootte is 5 stuks (ongeacht de maat of
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soort kledingstuk) waardoor bij tekort snel bij-besteld kan worden. In 2021 zijn twee bestelrondes
voorzien.
Activiteiten
Zie de toercommissie-, redactiecommissie- en evenementencommissie verslagen.
Corona
Gedurende het jaar heeft het bestuur consequent het NTFU advies opgevolgd. Als gevolg daarvan
was een groot deel van het jaar het advies vanaf maart om of solo te rijden of in groepjes van
maximaal 4 personen te fietsen. Voor zover het bestuur bekend is dat advies ook opgevolgd. Om dit
enigszins te stroomlijnen is, zeker voor de B-groep, de SuperSaas agenda in gebruik genomen. Hierin
is het op voorhand mogelijk een maximum aantal deelnemers aan te geven die zich dan wel in
moesten schrijven. Overgang van de Whatsapp groep naar deze agenda verliep moeiteloos.
Snelheden
Blijvend discussiepunt is de snelheid. Dat zal ook in de komende jaren ongetwijfeld het geval zijn. Wat
dat betreft is de groepsindeling een “levend” iets. Zo is dit jaar, mede gedwongen door de
omstandigheden, een B+ en een B- groep ontstaan. De B+ groep kruipt qua snelheid wat dichter naar
de A-groep, de B- groep rijdt met de snelheid die al jaren wordt gehanteerd. Samen met de A-groep,
reCragroep/C-groep op dinsdagavond heeft het bestuur de indruk dat voor iedereen binnen de
vereniging een groep te vinden is waarvan de snelheid past bij de wens van het lid. Voorrijders op de
dinsdagavond komen te vervallen omdat het nagenoeg onmogelijk is gebleken om voldoende
voorrijders te vinden.
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