RIJWIELTOERCLUB "DENEKAMP"

fietstual?

Denekamp, 29 december 19 78

Geacht lid/aspirant-lid.
Hierbij nodigen wij U uit voor de te houden jaarvergadering
van de rijwieltoerclub welke 24 april 1978 is opgericht.
De vergadering zal worden gehouden op maandag 15 januari
1979 in Hotel Dolce (H. Bartelink) te Denekamp, aanvang
20.00 uur.
Indien U vrienden o£ kennissen heeft die geïnteresseerd
zijn in het toerfietsen, dan mag U hen namens het bestuur
uitnodigen ook naar deze vergadering te komen.
Wij rekenen op Uw komst.
namens het bestuur.
A. van Deth
AGENDA

Opening door de voorzitter.
Financieel verslag.
Verslag aktiviteiten afgelopen verenigingsjaar
Naam voor de vereniging.
Club-kleuren (kleding).
Statuten/Huishoudelijk reglement.
1. "Training" zondag 's-morgens.
8. Aktiviteitenkalender 1979.
9 Instellen aktiviteitencommissie.
10 Bestuursverkiezing.
11 Rondvraag,
12. Sluiting.
t,
2.
3,
4.
5,
6,
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Ha, morgen Is er ^elukkifj v^eer een Fietsdaa
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R.T.C* "TWENTE"
Secr. Singraven hk
ALMELO»^
5 maart 1979..

Geacht lid,
Zoals U wellicht nog weet heeft de R.T.C. "Twente" op maandag 15 januari
1979 zijn jaarvergadering gehouden bij hotel Dolce in Denekamp.
U was waarschijnlijk zelf aanwezig, in dat geval kunt U dit schrijven
beschouwen als een soort notulen van die vergadering. Misschien was U
verhinderd op die vergadering te komen; dan kunt U dit ook zien als een
overzicht van de genomen besluiten en bovendien als een kalendertje
van de voorgenomen aktiviteiten.
De jaarvergadering verliep als volgt:
Punt 1; De vergadering werd geleid door een voorlopig bestuur en geopend
door de voorlopige voorzitter Johan Busscher, die na zijn opening de
leiding overdroeg aan de voorlopige secretaris, omdat Johan wegens bezigheden op de ijsbaan niet langer aanwezig kon zijn.
Punt 2: Financieel verslag.
Dit verslag werd zonder op-of aanmerkingen aangenomen.
Punt 3? Verslag aktiviteiten afgelopen verenigingsjaar.
Uit dit verslag bleek, dat onze vereniging ondanks organisatorische kinderziektes zeker een bestaansrecht heeft.
Punt h'. Naam van de vereniging.
Gekozen werd de naam Rijwiel Toer Club "Twente",
Punt 58 Clubkleuren.
Hierover werd geen beslissing genomen, omdat de club niet van plan is
clubkleuren voor te schrijven. Bovendien wordt afgewacht of eventuele
sponsoring op de keuze van clubkleuren invloed kan hebben.
Punt 6; Statuten, huishoudelijk regelement.
Omdat onze club aansluiting bij de NRTU wenst, moeten er notarieel
vastgelegde statuten komen. Dit is weer nodig, omdat volgens het
verenigingsrecht de club bij de Kamer van Koophandel geregistreerd
diend te zijn. Daartoe worden de nodige stappen ondernomen.
Punt 7: "Training" zondag 's-morgens.
De training werd het afgelopen jaar vaak een wedstrijd, omdat sommige
mensen zichzelf wel eens wilden tegenkomen. Dit is bepaald niet de manier
om andere mensen met het toerfietsen bekend te maken, en zo wellicht
nieuwe leden te winnen. Over dit probleem zal zich de aktiviteitenkommissie
samen met het bestuur buigen.
Punt 8; Aktiviteitenkalender.
Om alvast te noteren:
29 april
vrije toertocht, 120 en 75 KM.
2.k mei
toertocht voor leden (Hemelvaart)., 120 KM,
^f juni
elfstedentocht (in clubverband), 230 KM.
2^ juni
Tecklenburgtocht, 150 KM (in clubverband)
30, 31 juli,
1 augustus
Rijwieldriedaagse Denekamp, 40, 60 en 100 KM.
18 augustus
Vael Ouwe (in clubverband) 200 KM.
16 september toertocht met voorrijders, I50 KM.

Behalve deze tochten bestaat uiteraard de mogelijkheid^ dat er nog
aan andere tochten wordt deelgenomen. Dit na raadpleging van de
NRTU toerkalender en in onderling overleg.
Voorts ontvingen wij een brief van Dhr. P.J. IJben, Johanninksweg 1
te Denekamp, waarin hij onze aandacht vestigt op 2 tochten» t.w.
de rit Trondheim - Oslo (Noorwegen), 650 KM op 25 en 26 juni en
de tweedaagse alpentoertocht in Andernach (Zwitserland) over 121 en
158 KM met 7 bergpassen waaronder Oberalp, Furka, Grimsel en Gotthard.
Belangstellenden kunnen met dhr. IJben kontakt opnemen.
Punt 9: Aktiviteitenkommissie.
Als leden van deze kommissie zijn gekozen:
Theo Meijer
Jan van Agen
Bertie Zernitz
Herman Leferink
Marcel Weustink
De kommissie zal de aktiviteiten (tochten) van onze club (laten)
organiseren en zich bovendien buigen over het zondagmorgenfietsen.
Punt 10; Bestuursverkiezing.
Bij akklamatie werd als bestuur gekozen:
Johan Busscher, voorzitter.
Jos Hermelink, sekretaris.
Tonnie van Deth, penningmeester.
Johny Kamphuis, lid.
Gerard Meijer, lid.
Punt 11; Rondvraag.
Punt 12: Sluiting.
Op de zondag na karnaval, k mrt., is het zondagmorgenfietsen weer begonnen. Vertrek iedere zondagmorgen om 10 uur bij hotel Dolce te Denekamp,
Gaarne op tijd aanwezig zijn, we zijn namelijk van plan, om stipt op tijd
te vertrekken.
Met het lengen der dagen wordt in onderling overleg de starttijd veranderd. Dat hoort U dan WRI als het zover is.
Als IJ nog vragen heeft, neem dan even kontakt op met een van de leden
van het bestuur.
Tot ziens,

Jos Hermelink
sekretaris.

RJX.
TWENTE

Rijwiel Toer Club 'Twente'
Denekamp, 6 november 1979.

L.S.

Hierbij nodigen wij U uit voor de te houden Algemene
Ledenvergadering welke zal plaatsvinden op DINSDAG
20 NOVEMBER a.s, in Hotel Dolce, aanvang 20,00 uur.
AGENDA :

1.

Opening.

2.
3.
k.
5.

Terugblik 1979.
Winterseizoen.
Internationale Veldrit 31 DEC. 1979 (R.T.C. Twente)
Deelname c.q. inschrijving 11-stedentocht 1980.
(inschrijfgeld f, 12,50 bij inschrijving te voldoen)

6.

Deelname prestatietocht Luik - Bastenaken - Luik
1 mei 1980.
Medische keuring.
Contributie 1980.
Toerboekjes 1980.

7.
8.
9.
10,
11,

H,H,-reglement.
Aanvulling leden aktiviteiten-kommissie.

12.
13.

Rondvraag.
Sluiting.

