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Vacature

Van de President
Beste leden,
Zoals misschien bekend heeft bestuurslid Kees Jacobs te kennen
gegeven zijn lidmaatschap op te zeggen. Ik respecteer zijn beslissing en
dank hem voor zijn inzet
Kees het ga je goed.
Bij de komende jaarvergadering zal blijken dat zowel Fer Rompa als
Gert-Jan Verduijn niet herkiesbaar zijn voor een volgende periode.
Uit bovenstaande volgt dat het bestuur daarna uit nog slechts 3
personen bestaat, er van uitgaande dat de inmiddels in het bestuur
meedraaiende Peter Kloosterman zijn kandidatuur niet intrekt. Gezien
mijn ervaring uit het verleden zal het moeilijk zijn het bestuur te
completeren tot de naar mijn idee gewenste 7 personen. Begrijp me
goed, ik neem niemand kwalijk dat hij niet wenst mee te besturen. We
hebben het allemaal druk. De consequentie is echter dat je met 3
personen niet op een verantwoorde manier een vereniging kunt leiden,
nog afgezien van het feit of ik dat zou willen. Slechts lopende zaken
zullen worden afgehandeld en nieuwe initiatieven zullen al helemaal
uit den boze zijn.
Daar komt nog bij dat de overheid het ons wel erg moeilijk maakt
activiteiten te organiseren gezien het verschijnsel verkeersregelaars.
Mijn opvatting is dat we ons in dit geval moeten houden aan de regels
die worden gesteld. Als dat niet gebeurt, is dat voor mij
onaanvaardbaar. Je moet bedenken dat ALS er iets gebeurt en we ons
niet aan de regels hebben gehouden, ik als bestuurde aansprakelijk ben.
Beste mensen en dan heb ik het niet over geld, want daar kun je je voor
verzekeren. Concreet? Pietje krijgt een ernstig hersenletsel of nog
erger, opgelopen tijdens een door ons verzorgd evenement waarbij we
niet aan de door de wet gestelde eisen hebben voldaan. Zijn vrouw stelt
de vereniging aansprakelijk voor grove nalatigheid of dood door
schuld. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, met
name door de voorzitter. En daar past de voorzitter voor. Je kunt het
geloven of niet, maar die voorzitter heeft een fijn leventje en wil dat zo
houden. Geen gezeik aan m'n kop. Vuurwerkramp in Enschede ook
niet. Wil je nog meer voorbeelden?

Neen, natuurlijk ben ik geen doemdenker of pessimist. Realisme past
beter bij mijn levensopvatting.
Dames en heren, tot zover want ik heb het nog druk.
Groet,
Jacques Piederiet

Voor een compleet advies

Hoofdkantoor: Baliëndijk 50 4816 GG Breda T. (076) 581 51 41
Kantoor Terheijden: Zeggelaan 6 4844 SH Terheijden
(Voorheen

Rockx
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Assurantiën)

Vooruitblik naar de algemene ledenvergadering

Voorrijders

Op 14 november gaan we met z'n allen praten over onze vereniging.
Hoe gaat het? Wat moet er veranderen? Wat moet blijven?

Om te voorkomen, dat we met het probleem geconfronteerd worden,
dat de voorrijder er niet is, hier nog eens de in een ver verleden
gemaakte afspraken:

We weten al, dat de volgende punten op de ALV komen:
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurssamenstelling: Fer Rompa en Gert-Jan Verduijn zullen
moeten worden vervangen. Peter Kloosterman moet officieel
worden gekozen. Wie komen het bestuur versterken?
Ander opzet van het toeren: zie elders deze klepper
Rijden op het SNS parcours: officieel besluiten, dat 2 uitslagen
bepalend zijn voor de einduitslag.
Trimmerscompetitie: hoe gaan we de animo verhogen?
Jullie ideeën m.b.t. het reanimeren van ons clubje.
Contributie vaststellen
Huldigen van 5 jubilarissen

Waarom daar nou al over schrijven?
Heel simpel: dit is een reminder: hou vrijdagavond 14 november vrij en
laat je stem horen.

Elk lid van WVT is verplicht 1 x in de 2 a 3 jaar voor te rijden. Daarbij
wordt de alfabetische volgorde van de ledenlijst gehanteerd. Indien
iemand niet kan, moet hij/ zij zelf voor vervanging zorgen.
De voorrijders voor dit seizoen zijn nog:
zondag

31 augustus

zaterdag 13 september

9.30 uur
tunneltje
18.30 uur

Jan, Jan, Jan en Frank, als jullie niet kunnen, zelf voor een vervanger
zorgen.
Namens de renners, bedankt
FR

FR

Van Tetering
Tegelwerken
Geert van Tetering
Bolderik 5
4844 RL Terheijden
Tel. (076) 59319 27
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Jan Snoeren
Jan Willem Stoop
Jan Stroop
Frank van Tetering
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Instructie verkeersregelaars "oude parcours"

Kern: We sluiten het parcours niet volledig af. maar
informeren andere weggebruikers goed, wat wij aan het
doen zijn
Auto's : laten stoppen en verzoeken in de rijrichting van de
renners te rijden en de renners niet te passeren.
•
•

maximale omweg is 4 km
gebruik eventueel dit kaartje

Gaan ze toch tegen de rijrichting van de renners in, dan
verzoeken in de kant te gaan staan bij nadering van renners.
Ook landbouwmachines vragen we om te rijden, maar die
zullen wel niet meewerken (kostenaspect). Daarom vragen we
de bestuurder stil in de kant te gaan staan als er renners
aankomen
Fietsers: we wijzen hen erop dat er een wedstrijd is en vragen
hun achter elkaar en uiterst rechts te gaan rijden. Komt er een
peloton aan dan even in de kant stil gaan
staan.
Scooters: als fietsers
Wandelaars: verzoeken bij nadering van renners even in de
kant te gaan staan.

Bij de clubkampioenschappen hebben we ervaring opgedaan :
niet iedereen was even tevreden: er was te veel verkeer op het
parcours, dat nergens vanaf wist, wat voor gevaarlijke situatie
had kunnen zorgen.
We hebben de hier afgedrukte regeling aan de politie
voorgelegd.
Als we deze zo uitvoeren zijn we goed bezig.
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Blijf vriendelijk, heb begrip, vraag begrip en
medewerking

en wijs, indien nodig, eerst op de vergunning en pas later op de
bevoegdheden van een verkeersregelaar.
FR
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