R^jwóBl Toer Club 'Twente'
JLÜUO*
Aan alle leden van de RTC "Twente"

Denekanp,

april 1980

Geacht lid,
Hierbij nodigt het bestuur van de kTC "Twente" u uit om een algemene
ledenvergadering bij te wonen, die zal worden gehouden op dinsdag
22 april om 20.30 uur bij hotel Dolce, Oldenzaalsestraat, Denekamp.
Ue agenda van de vergadering vindt u hieronder. Het bestuur rekent
op een grote opkomst.
Namens het bestuur
Jos Herraelink
AGENDA
1. Opening,
2. Mededelingen.
3. Toerkalender 19»0.
27/4
voorjaarstocht, vrije toertocht, 75/100 km.
15/5 (Hemelvaart) dauwtrppen over Holterberg, vertrek S.OOuur.
8 /6
Dinkellandtocht, vrye toertocht, 100/200 km.
29-30-31/7 Rywieldriedaagse Denekamp.
28/9
Na jaarstocht, achter voorrijders, 100/l60 km.
begin september: Teutoburgerwoud, 150 km.
4. Financieel verslag. Dit verslag zal u voor begin van de vergadering
bereiken,
5. Kontributie. Het bestuur stelt voor om de kontributie voor 1980
als volgt vast te stellen: voor amgeslotenen (onder 16 jaar)
en leden van 16 jaar: ƒ 15.—; voor leden van 17 jaar en ouder ƒ 25,
(was voor 1979 voor iedereen ƒ 15. — )•
6. Be stuurs verkiezing. Aftredend zijn: Johan Busscher (voorzitter) en
Jos Hermelink. Beiden zijn herkiesbaar. Voorts wordt voorgesteld
om het bestuur uit te breiden met de heren Theo Meyer en
Thys Westrate. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden
worden ingediend bij de secretaris.
7. Rondvraag.

MEDEDELING.
***********

ZONDAG 20 APRIL A.S. wordt er door de sportvereniging "WEISSE ELF"
uit Nordhorn een toertocht georganiseerd.
Deze vereniging is voornemens een toerclub op te richten in Nordhorn
en het bestuur van deze vereniging heeft ons gevraagd deze eerste
tocht te willen begeleiden met een aantal van onze leden.
Wij hebben gemeend hieraan medewerking te moeten verlenen en vragen
danook om zoveel mogelijk aan deze tocht deel te nemen.
Het vertrek is vanuit Denekamp (Dolce) om 09.00 uur.
Er zijn twee afstanden te rijden, n.1. ± 50 KM

en

± 25 KM.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst.

VOOR DE LEDEN DIE ZICH HEBBEN OPGEGEVEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE
TOERTOCHT

LUIK - BASTENAKEN - LUIK,

welke wordt gehouden op

donderdag 1 mei a.s,, wordt er zondag 20 april a.s. een trainingsrit georganiseerd naar Tecklenberg, de Teutoburgerwoudtocht, 150 KM.
Vertrek per auto om 07.^5 uur (Dolce).
Het is de bedoeling dat zondag a.s. alleen door mensen die doorgaans
in de 1e groep meerijden deelgenomen kan worden.
Omstreeks september wordt er opnieuw een tocht naar Tecklenburg
georganiseerd en wel voor alle leden die mee willen.
Wij hopen dat U er begrip voor heeft dat ZONDAG A.S. hoofdzakelijk
deelnemers aan de tocht LUIK - BASTENAKEN - LUIK deel kunnen nemen
aan deze trainingsrit.
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R.T.C. TWENTE - Denekamp.

".

13 MEI

1980.

Aan de leden;
Hierbij ontvangt U zoals afgesproken ter jaarvergadering het INFO-bulletin
c.q. notulen van deze jaarvergadering en van de bestuursvergadering inzake
de taakverdeling binnen het bestuur.
Aktiviteiten-coramissie:
- Deze commissie deelt hierbij mede dat ZONDAG a.s. 18 mei

mét de gehele

vereniging deel zal worden genomen aan de Lonneker-Molentocht.
Afstanden: ^0 en 90 KM. Vertrek per fiets: allen om 09.00 uur bij
Hotel Dolce.
Neem enkele guldens inschrijfgeld mee, (er is geen vertrek om 10.00 uur)
- DONDERDAG a.s.. Hemelvaartsdag, de gebruikelijk dauwtrap-rit over de
^

Holterberg. Vertrek om 08.00 uur bij Hotel Dolce. Terug,om _+ 13.30 uur,
- ZONDAG, 8 juni organiseert de R.T.C, de Dinkelland tocht, welke voor
een groot deel door Duitsland zal lopen (PASPOORT VERPLICHT).
Afstanden 100 of 200 KM, Vertrek tussen 07.30 en 10.00 uur Hotel Dolce.
Voor leden van de R.T.C. Twente geen inschrijfgeld.
- MAANDAG 26 mei, 2e PINKSTERDAG, wordt door een aantal leden van de
vereniging deelgenomen aan de 11"Steden rijwieltoertocht.

230 KM.

Er zijn nog enkele startkaarten beschikbaar. Leden die nog mee willen
moeten dit zo snel mogelijk mededelen aan A, van Deth, Cliviastraat 1^
Denekamp, tel. 3165»
- ZATERDAG Ijf juni, 3e Veluwe toertocht, een prachtige tocht waaraan reeds
enkele jaren een aantal ledsn van onze verënig'ing deelnemen.
^

Ook dit jaar zullen er een aantal aan meedoen. Afstand 220 KM.
Aanmelden bij A. van Deth, Cliviastraat 14, tel. 3165.
- De commissie Rijwieldriedaagse Denekamp, org, R,T,C, Twente is reeds druk
bezig met het uitzetten van de route's e.d, Johny Kamphuis heeft namens
het bestuur zitting in deze commissie.
De Rijwieldriedaagse wordt gehouden op 29, 30 en 31 JULI a.s,
- Vóór 6 JUNI zal het organisatie-commite welke vorig jaar de VELDRIT
georganiseert heeft zich moeten beraden over een datum veldrit seizoen
80/81, daar van de KNWU bericht is ontvangen hiervan mededeling te doen .

..'

en op dinêdag 2h juni aanwezig te zijn op de kalendervergadering te
Woerden. Twee nog aan te wijzen personen zullen aanwezig zijn,
ONDERSTAAND NOG EEN AANTAL DATA VOOR DIVERSE TOERTOCHTEN in onze
omgeving, waaraan men evt, in groepsverband of individueel kan deelnemen.
Zh mei

5e Veluwe toertocht, Vertr, Sportpark Wapenveld 35 - 65 en 200 KM.

2.k mei; Veluwe tour,

Vertr, W«V. Ede,

Afstand:

150 KM-

1 juni Twentelandtocht, Vertr, Clubh, 0,W,C,-01denzaal 09.00 uur.
afstand 75 - 125 KM-

8 JUNI
I^f JUNI
1^+ JUNI
22 JUNI

Dinkellandtocht-RTC-Twente.Vertr. Hotel Dolce 100 - 200 KM
vertrektijd: tussen 07.30 en 10.00 uur. (PASPOORT VERPLICHT)._.
Heuvelentocht Nijverdal Clubhuis NKC, Ericaweg 23.
vertrektijd: van 08.00 - 10,00 uur. Afstand: 100 - 200 KM
5e Veluwse Toertocht, vertrek: DVS-kantine Ermelo vanaf 07«00 uur,
'Afstanden: 55 ~ ,100 en 220 KM.
Zwaluwen tour Almelo, Vertrek Café Liedenbaum vanaf 07.00 uur.
Afstanden: 120 - 200 KM.
Nadere informatie in het kastje of bij Theo Meijer telf, 2739 of
bij het secretariaat Jos Hermelink, Hopmanstraat 11, z-ie ook. .:, ....
in het Denekamps Weekblad,
Het bestuur zou gaarne zien dat vanuit onze vereniging een groot
aantal leden zou meedoen aan de Twentelandtocht op 1 juni a.s,
vanuit Oldenzaal, georganiseert door de 0.,W.C.

MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER,

,,

.

Zoals besloten op de ledenvergadering zal de contributie-inning voortaan
uitsluitend automatisch gebeuren, (doormiddel van een machtiging af
'-'-er.
te geven door de leden of door een van de ouders van de leden die nog geen'
eigen rekening hebben.
De leden die nog geen kaart hebben ingeleverd treffen hierbij een exemplaar
aan, met het verzoek deze tè willen invullen, (Uw naam, adres,woonplaats,
Uw bankrekeningnummer en naam van de banki
Mocht U problemen hebben bij het invullen van deze machtiging, dan is Uw bank
of de penningmeester (A« van Deth, Cliviastraat 14) gaarne bereid U hierbij
te helpen.
Nadat U de kaart ingevuld heeft, deze gaarne zó spoedig mogelijk inleveren
bij A. van Deth, Cliviastraat l4, Denekamp.
NOTULEN LEDENVERGADERING, gehouden d.d. 22,4,1980 in Hotel Dolce.
1 . Opening.

'.........

/

_

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
In een korte terugblik op 1979 dankt hij alle mensen die de activiteiten
van de vereniging hebben mogelijk gemaakt,
G, Meijer geeft een overzicht van de cross door de RTC TWENTE op 31.12.79
georganiseerd. Hij constateert een welgeslaagd evenement met een goed
rennersveld, veel publiek en grote aandacht in de pers. Hij dankt alle
mensen die deze cross door hun hulp mogelijk hebben gemaakt. Financieel
was deze cross ook een succes, het merendeel van het batig saldo gaat in
een potje als reserve voor toekomstige wedstrijden. Deze zullen.niet meer
direkt door de RTC TWENTE worden georganiseert, maar door een commité uit
. onze vereniging.
. •• •.
2. MEDEDELINGEN.
2,1 Verzekering. Uitkomst van inlichtingen van het bestuur bij enkele naatschappijen was een ongevallenverzekering met dekking bij overlijden en
invaliditeit. Kosten ongeveer f. 10,00. Bestuur heeft de indruk dat deze
verzekering niet nodig is, omdat bijna ieder lid wel zo'n verzekering za.1
hebben en omdat de verzekering geen materiaalkosten dekt. Het bet tuur wil
niet collectief zo'n verzekering aangaan,,
2,2, Valhelmen. Het verplicht 'stellen van valhelmen lijkt niet mogelijk,
omdat we niet in staat zijn niet-dragers het fietsen te verbieden.
Wel raadt het bestuur aan valhelmen te dragen, zeker bij het fietsen in
grote groepen,
.
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2,3, Keuring. Gezien de inspanningen die men soms bij het toerfietsen
raoet~Iëvêrên~wil het bestuur aan die mensen die niet regelmatig medisch
gekeurd worden de gelegenheid bieden om via het sportkeuringsbureau
een keuring te ondergaan. Kosten f. 10,00. Opgaven bij de secretaris.
2.km Aansluiting KNWU, Het bestuur heeft contact gezocht met de KNWU
öm~hïervari~ïid~te~wörden en wel om 2 redenen: voor het organiseren . .
van wielerwedstrijden en om de ontwikkelingen van het toerfietsen
binnen de KNWU in de gaten te kunnen houden. Het ligt voorlopig niet
in de bedoeling een race-afdeling te beginnen.
3. TOERKALENDER.
Bij een korte toelichting op de club-tochten wordt meegedeeld dat de
datum van de Tecklenburgtocht nog nader bekeken zal worden. Piet IJben
vraagt aandacht voor een tocht in Noorwegen. (Telemark, 21.2 en 2.0k KM
resp, op 7 en 8 juni) en voor een tocht in Finland (Lahti, 300 KM).
Inlichtingen hierover verstrekt hij gaarne. (P, IJben, Johanninksweg 1
te Denekamp) Hij zal tevens contact zoeken met de Duitse wielerbond en
tochten uit de omgeving bekend maken,
k, FINANCIEEL VERSLAG.
Bij dit verslag wordt door de penningmeester en secretaris een toelichting
gegeven. Vanuit het batig saldo van de CROSS 1979 is een bedrag van f, 1000,00
overgeheveld in de club-kas. Het overige deel zal worden gereserveerd voor
een andere cross en eventuele andere te organiseren wedstrijden.
Het bestuur wil het juiste bedrag van het batig saldo niet bekend maken om
verhalen tegen te gaan.
De kascoramissie zal alles wel kunnen controleren. De penningmeester was nog
niet in staat geweest-cm het financieel reilen en zeilen te laten controleren
door de kascommissie.
Dit zal alsnog op korte termijn gebeuren. De leden ontvangen bericht
hierover.
Na een korte pauze vervolgt de voorzitter.de vergadering.
3. CONTRIBUTIE.
Penningmeester en secretaris geven een toelichting op de begroting.
Op de vraag" hoe het zit met de fianciële steun van de sponsor wordt geantwoord
dat er in 79 en 80 geld door de club moet worden voorgeschoten. Dit is n.1.
het geld, dat de leden als korting op de verkoopprijs van de shirts en jacks al
hebben gekregen en door de club aan Kamphuis is vergoed, maar nog niet door
Hofland is betaald. Dit geld komt echter in 1981,
Verder dringt de penningmeester aan op automatische incasso van dé contributiegelden. Alleen Marcel Weustink is om principiële redenen tegen.
De overige aanwezigen hebben geen bezwaren. Aldus is besloten over te gaan
tot automatische incasso.
Bij de stemming n.a.v, het bestuursvoorstel contributie-verhoging
(leden beneden 17 jaar f, 15,00 en leden van 17 jaar of ouder f, 23,00
per jaar) is niemand tegen, zodat het voorstel is aangenomen.
Hierbij in aanmerking genomen dat het contributie-jaar loopt van 1 april
t/m 30 september. Peildatum voor de leeftijd is 1 januari.
Aanmeldingen in de loop van het jaar, betalen een evenredig deel voor de
resterende maanden,
6. BESTUURSVERKIEZING.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, zijn zowel de aftredende bestuursleden
(Johan Busscher als voorzitter en Jos Hermelink) als de nieuwe bestuursleden (Theo Meijer en Thijs Westrate) her- resp, gekozen,
Herman Leferink vraagt, wat nu de rol van de activiteitencommissie zal zijn,
nu het bestuur met twee leden uit deze commissie is uitgebreid.
Het bestuur verzekert hem, dat het geenszins in de bedoeling ligt deze commissie
op een zijspoor te zetten. In tegendeel: het is een normale zaak dat bestuursleden ook zitting hebben in commissies. Het bestuur hoopt, dat op deze manier
de verbinding tussen bestuur en commissie hechter wordt.

7. RONDVRAAG.
Theo Meijer merkt op, dat de 2e groep a.s, zondag om 9»30 uur vertrekt.
Herman leferink vraagt aandacht voor een bijeenkomst voor deelnemers
aan Luik - Bastenaken - Luik direkt na deze vergadering,-1
Theo Meijer vraagt of groep 3 a.s, zondag nog van start gaat,
Johan Busscher vraagt de vergadering hoe men erover denkt om het mededelingenkastje te verplaatsen van Kamphuis naar Mensink Schoen,
Willy Velthuis antwoordt: in ieder geval dicht bij ee café.
Tenslotte brengt Johan Busscher verslag uit van de contacten met fietsers
uit Nordhorn en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid, aandacht en inzet.
NOTUMN_BESTUURSVERGADERING_d.d._29_april_2980.
Op deze vergadering was het bestuur in de nieuwe samenstelling bijeen.
Achtereenvolgens werd behandeld:
1, taakverdeling binnen het bestuur;
2, taakstelling van de activiteitencommissie;
3, inhoud van het te verschijnen informatiebulletin.
Wat betreft punt 1: er is besloten tot de volgende taakverdeling.
Johan Busscher
Molendijk
tel. 1226
Jos Hermelink
Hopmanstraat 11 tel. 35^9
Ton van Deth
Cliviastraat 14 tel. 3165
Gerard Meijer
Mr.Berninkstr,^ tel, 1232
Johny Kamphuis
Eurowerft 5
Theo Meijer
Grensweg ^f

voorzitter;

^F

vice-voorzitter; secretaris voor de
contacten buiten de club;
penningmeester - beheerder ledenadministra
Pers en publiciteit, daaronder ook
het informatiebulletin;

tel. 1278

activiteiten, speciaal Rijwiel 3-daagse,

tel, 2739

activiteiten via activiteitencomraissie
en begeleiding groepen e,d,

Thijs Westrate
Peterskamplaan 28
tel, 11120
Oldenzaal

activiteiten via activiteitencommissie;
notulering van bestuurs- en ledenvergadern

Wat betreft punt 2; het bestuur heeft zijn gedachten laten gaan over de taken ^^
van de activiteitencommissie. Het bestuur zou graag zien dat de commissie zich ^F
elk geval bezig houdt met:
1, de organisatie van toertochten binnen clubverband,
zoals onder andere de Dinkellandtocht,
2, de mogelijke deelname aan tochten die door andere verenigingen
(bijvoorbeeld in de regio) worden georganiseerd,
3, de organisatie van andere evenementen voor de clableden, bijvoorbeeld
een gezelligheidsbijeenkomst aan het eind van het fietsseizoen,
4, de organisatie van activiteiten «s-winters.
Het spreekt vanzelf dat dit geen uitputtende opsomming is. Het bestuur hoopt
en verwacht dat er binnen de commissie en binnen de vereniging nog veel meer
ideeën leven. Afgesproken werd dat Theo Meijer en Thijs Westrate op woensdag
7 mei met de activiteitencoramissie gaan overleggen.
Wat betreft punt 3: In het bulletin komen de notulen van de ledenvergadering, en
de taakverdeling van het nieuwe bestuur. Ook de aankondiging van de tochten
voor Hemelvaartsdag en voor de Dinkellandtocht moeten erin.
Tenslotte: het is nodig om deelnemers aan de Elfstedentocht bijeen te roepen,
(zie elders in dit bulletin)
Thijs Westrate,

