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1. Verwelkoming 



Het bestuur wens jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid op deze jaarlijkse 

algemene vergadering en ook in naam van het ganse bestuur uiteraard de 

beste wensen, goede gezondheid en een veilig sportief fietsjaar. 

Na een wat iets moeilijker start in 2018 zijn we toch rustig kunnen eindigen en 

kunnen we goed doorstarten in 2019 met toch wel een nieuwe tenue / outfit  

voor ieder lid en de organisatie van onze  25ste veldtoertocht.  

Voorts hebben we in 2018 een mooie succes volle veldtoertocht achter de rug, 

waar we best fier op mogen zijn, een mooi event met een krachtige locomotief 

van een Hugo en vele helpende van jullie allen. 

Daarnaast is de web site ook terug online en up to date, waarvoor dank Rudi. 

En mochten we een aantal nieuwe leden opnemen in onze club, hopelijk voor 

vele jaren. 

2. Bestuur 2019 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld om deel uit te maken van 

het bestuur in 2019. Dus daarom zullen we straks jullie goedkeuring vragen dat 

het huidige bestuur met de huidige functies dit kan verder zetten in 2019. Dit 

wil zeggen: 

- Voorzitter (secretaris): Thor Van Bouwel 

- Penningmeester: Ivan Roelands en Yves Bruyninckx 

- Materiaal meester: Hugo Giebens 

- Coördinator events / (secretaris):  Walter Linders 

Het bestuur wordt goedgekeurd door de aanwezige leden via stemming. 

Toch staan we steeds open voor vernieuwing, dus moest er iemand zich 

geroepen voelen om deel uit te maken, kan misschien nu al een oproep zijn 

voor volgend jaar, zodat er misschien al een inloopperiode kan voorzien 

worden en zo al mee betrokkenheid kan zijn. 

3. Financieel overzicht van onze club kas 

Ook in 2018 hebben we geen beroep moeten doen op de spaarrekening en dus 

bijgevolg ook geen vermindering van het saldo. 



Alles werkingskosten konden betaald worden vanuit de zichtrekening. 

Voor 2019 zullen we wel beroep moeten doen op de spaarrekening, omwille 

van o.a. de aanschaf van de nieuwe tenue.  

Een lid maakt de opmerking dat de boekhouding van 2017 nog niet werd 

goedgekeurd door de leden.  

Deze werd al wel nagekeken door een lid die één opmerking had. Hier werd 

door het bestuur rekening mee gehouden. 

De boekhouding van 2018 zal door een lid worden nagekeken. Op de volgende 

algemene vergadering zal hiervoor de goedkeuring worden gevraagd. 

Jos Haest zal deze nakijken voor het werkjaar 2018. Waarvoor dank. 

4. GDPR  

GDPR staat voor General Data Protection Regulation of in het Nederlands 

Algemen Verordening Gegevensbescherming. 

GDPR is een Europes verordening die regels oplegt rond de bescherming en de 

verwerking van persoonsgegevens. 

Dient onze club zich ook in regel te stellen => Ja (geldt voor alle organisatie) 

Voornaamste acties: informeren en documenteren aan de betrokken personen 

en het beveiligen van gegevens die de club bezit. 

Wanneer is je organisatie in regel met de wetgeving bescherming 

persoonsgegevens? 

- Respecteren basisbeginselen verwerking persoonsgegevens 

- Je organisatie heeft een register (verplicht) waarin alle 

verwerkingsactiviteiten (ledenregistratie, registratie activiteiten, …) 

worden behandeld en gedocumenteerd. 

- Je organiseert informeert duidelijk over het gebruik van gegevens, oa via 

een duidelijke privacyverklaring. 

- Je organisatie is voorbereid op vragen van leden/deelnemers rond het 

gebruik van hun gegevens (betrokken persoon moet zijn rechten kunnen 

uitoefen) 



- Je organisatie beveiligt (de verwerking van) persoonsgegevens 

- Je organisatie vraagt actief toestemming voor het gebruik van gegevens 

als dit nodig blijkt te zijn (rechts gebonden) 

- Je organisatie kan direct reageren bij verlies van persoonsgegevens (een 

datalek) 

Stappenplan om GDPR compliant te worden: 

1. Bewustmaking: agendeer het thema op je bestuur, vrijwilligersoverleg, 

groepsraad, … 

2. Inventariseer: lijst op wie welke persoonsgegevens waar, waarom en 

voor hoe lang bewaart (archivaris?) 

3. Toets je gegevensverwerking aan de GDPR-principes: 

a. Heb je alle gegevens nodig? 

b. Beveilig je de persoonsgegevens en zo ja, hoe? 

c. Op basis van welke wettelijke grond bewaar je gegevens? 

4. Maak een register op voor elke categorie van verwerking 

(ledenregistratie, activiteitenregistratie, …) 

5. Maak een goede privacyverklaring op (op basis van je inventaris en 

register) 

6. Werk procedures uit zodat je de rechten van betrokken kan respecteren 

7. Zorg voor contracten tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker 

8. Werk een procedure uit zodat je kan reageren in geval van een datalek 

Vanuit het bestuur wordt er aan de leden gevraagd of er iemand zich geroepen 

voelt om dit mee naar zich toe te trekken, zo zal die persoon ook het aanspreek 

punt zal zijn voor de club en kan toe zien op het naleven van de richtlijnen. 

Na de rondvraag is er een lid (Dante) die zich hiervoor kandidaat stelt. Dante 

zal hiervoor de nodige informatie doorgespeeld krijgen zodat we dit op punt 

kunnen zetten gedurende het jaar 2019. 

5. Programma 2019 

Er wordt een voorstel tot programma voor 2019 verdeeld onder de leden. En 

dit wordt even overlopen. 



Voor de sterritten op zaterdag zal er gekeken worden of we dit wat meer 

kunnen activeren zodat er meer leden aanwezig kunnen zijn. Idem voor de 

sterritten op zondag met de MBT. 

Ook werd er op het programma maandelijks een rit voorzien over de 

oesterdam. Zodat er meer km kunnen gereden worden en bepaalde groepen 

toch iets korter kunnen rijden. 

Na de aanpassingen zal deze ook geplaatst worden op de website en verstuurd 

worden onder de leden. 

6. Kledij  

In het voorjaar zal de nieuwe kledij klaar zijn en zal deze verdeeld worden 

onder de leden. De lay out is gelijk gebleven enkel zijn de sponsors gewijzigd. 

De sponsors zijn de volgende: Easy fit Kapellen – kapsalon Sabine – P. Geeraerts 

– Netwerk – Castelein – Hakron – Kiné punt Kapellen – 7de hemel. 

Er is voorzien een trui met korte en lange mouwen, een wintervest en een 

windstopper zondermouwen. 

Voor diegene die niet aan het afgesproken aantal keren zijn gekomen zal enkel 

een trui met korte en één met lange mouwen voorzien worden. 

Aanvullend wordt er vandaag nog een korte broek voorzien voor diegene die 

geholpen hebben aan de MBT-tocht. 

Aanvullend krijgen jullie via sponsoring een zadeltasje van bike a holic en voor 

het 25 jarig bestaan voorzien we vanuit de club nog een extraatje in de vorm 

van een compact slotje voor onderweg.  

7. MBT-tocht editie 2019 – 25ste keer!  

Een geslaagde editie achter de rug in 2018. Aantal deelnemers evenveel als in 

2017. Wel is er meer verbruikt door de deelnemers toch zeker. 

Er komt de vraag van een lid om te bekijken of er in 2019 voor de 25ste edities 

iets “speciaals” kan gedaan worden. Er zal overlegt worden met de ‘kopstukken’ 

of er een draagvlak is voor om te zien wat de eventuele mogelijkheden kunnen 

zijn. 



Een klassieke toer zal er zeker georganiseerd worden. Andere mogelijkheden 

zullen dus bekeken en geëvalueerd worden. 

Er zal kortelings al een eerste vergadering georganiseerd worden voor de 

kopstukken van de organisatie.  

We hopen dan ook op jullie bereidwillige medewerking tijdens de organisatie 

van deze tocht. 

Er werd de vraag gesteld of het goede doel opnieuw de kleine prins zal zijn. 

Andere organisatie zijn ook zeker mogelijk. Indien je een organisatie wenst voor 

te stellen kan dit overgemaakt worden aan het bestuur. 

8. Varia ronde + aangebracht onderwerpen vanuit de leden 

a. Verkeersveiligheid 

Men vraagt extra aandacht voor de verkeersveiligheid tijdens de ritten. Wat we 

als verenging zeker ondersteunen. Extra aandacht bij het oversteken van de 

weg en ook rekening te houden met de renners achter jou. Op tijd snelheid 

minderen en indien nodig stoppen om de weg veilig over te steken. 

b. Variatie mogelijk in de zondagsritten? En opbouw van het aantal 

km  opbouw + met eventueel vroeger start uur? 

Om te beantwoorden op deze opmerking werd er in het programma 

opgenomen om maandelijks over de oesterdam te rijden. Dit in het verlengd 

van onze vast rit. Zo kan er toch kort gereden worden door de andere groepen 

eventueel. Zo kan iedereen toch nog zijn ding terug vinden in de vaste 

zondagsrit. 

9. Afronding algemene vergadering 

Rest ons jullie te bedankten voor jullie aanwezigheden en jullie zo dadelijk 

uit te nodigen voor het ontbijt. 

We kunnen alvast klinken op een spetterend 2019 met een glaasje cava 

aangeboden door de club. 

Veel fietsplezier dit jaar en wees voorzichtig. 

En tot op één van onze ritten. 


