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VE^LAG_YAN_DE_LEDENVERGApERING_VAN_19_NO^^ER_19 79_.

1. Omdat de vergadering door omstandigheden 1 dag vervroegd
is, kan de voorzitter door verblijf in het buitenland niet
aanwezig zijn. De secretaris opent de vergadering en heet
iedereen van harte welkom.
2. In de terugblik op 1979 constateert de secretaris een grote
groei van het aantal leden en van de aktiviteiten. Verder zijn
in 1979 bij de notaris de statuten van de vereniging gepasseerd
en de club is nu een officiële vereniging die bij de Kamer van
Koophandel staat ingeschreven. Verder is in het afgelopen jaar
een sponsor gevonden, zodat tegen gereduceerde prijs kleding
(club-kleding) kan worden gekocht.
3. Er worden in de vergadering enige mogelijkheden genoemd om
in de winter aktief te blijven. Ook zal er voorlopig, indien
mogelijk, nog op zondag om 10 uur gefietst worden.
4. De R.T.C. Twente heeft dit jaar de organisatie van een grote
internationale veldrit op 31 december op zich genomen. Veel vedetten
zullen aan de start verschijnen: Kuiper, Pollentier, Lubberding,
van der Velde, Stamsnijder, Snoeyink en vele anderen.
De organisatie van dit evenement brengt veel werk met zich mee
en de secretaris roept de leden op om hieraan mee te werken.
Daartoe circuleert er een lijst in de zaal.
5. Enkele leden zullen dit jaar aan de toertocht Luik-BastenakenLuik deelnemen. Een aantal maakt er een lang weekend van, anderen
gaan 1 dag.

Geïntereseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Herman
Leferink, Oude Gaarden 1 te Denekamp6. Het bestuur wil graag een medische keuring verplicht
stellen. Het zal onderzoeken, waar men terecht kan en in de
volgende vergadering zal het bestuur hierop terugkomen.
Een ander veiligheidsaspect is het dragen van een valhelm.
Het is de vraag of er goede valhelmen in de handel zijn, maar
bij een valpartij is een slechte valhelm beter dan geen. Tijdens
het fietsen in groepen is het dragen ervan zeker aan te bevelen.
Het punt verzekering komt aan de orde. Het is niet zeker of tijdens
(trainings)tochten de eigen W.A.-verzekering voor schade e.d.
opdraait. Tijdens officiële tochten geeft het NRTU-toerboekje
enige dekking. Het bestuur zal bekijken of een collectieve ver£
zekering tijdens de training op zondagmorgen en woensdagavond
haalbaar en zinvol is.
7. De financiële toestand van de vereniging is niet erg rooskleurig. Aan contributieverhoging zal het komende jaar nauwelijks
te ontkomen zijn. Een definitief voorstel zal de leden samen
met een financieel overzicht voor de volgende vergadering bereiken.
8. De NRTU-toerboekjes zijn via de penningmeester verkrijgbaar.
Voor 31 december kosten ze f. 10,00, daarna f. 12,50.
9. Voor de deelnemers aan de 11-stedentocht in Friesland op
2e Pinksterdag circuleert er een lijst in de zaal. Voor de mensen
die zich hebben opgegeven zal geprobeerd worden een zo laag mogelijk
startnummer te krijgen, zodat men vroeg kan starten.
10. Het bestuur wil een huishoudelijk reglement vaststellen,
™
waarin en-kele interne zaken geregeld worden, zoals kleding,
commissies etc. Als het H.H.-reglement klaar is zal het aan de
vergadering worden voorgelegd.
11. De aktiviteitencommissie werd uitgebreid. De heren Westrate,
Molendijk en Schothuis waren bereid hierin zitting te nemen.
Ook werd er een kascommissie van twee leden en twee plaatsvervangers gekozen, t.w. de heren Frans Wieferink en Piet IJben,
resp. Marcel Weustink en Hans van de Heiden.
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ENKELE MEDEDELINGEN!
1, Degenen, die zich hebben opgegeven om te helpen by de
cross op oudejaarsdag, wordt verzocht om op zaterdag
29 dec, om 9 «00 uur aanwezig te zijn bij de werkplaats
van aannemer Meyer aan de Mr, Berninkstraat, Hier zullen
de werkzaamheden tijdens de cross worden doorgesproken.
Ook hulp van mensenj die niet op de vergadering aanwezig
waren, is welkom. Iedereen wordt dringend verzocht
aanwezig te zynill
2, Degenen, die nog een toerboekje van 10 gulden willen
hebben, moeten zich onverwijld met Teun van Deth, Cliviastraat lU in verbinding stellen. Dit fceldt uiteraard niet
voor hen, die zich tijdens de vergadering hebben opgegeven.
3, Degenen, die nog willen meedoen aan de elfstedentocht
op de 2e pinksterdag in Friesland (230 km) en zich nog
niet hebben opgegeven, moeten zich voor 28 december melden
by Teun van Deth,

