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die uordt gehouden op maandag 13 april ■&*«,, aanvang
20 uur, in Hotel "Dolce".
De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening.
Ingekomen stukken,
Jaarverslag.
Verzekering en toerboekje,
Financieel jaarverslag.
Begroting.
Bestuursverkiezing.
Programma seizoen '81.
Rondvraag,
Sluiting.

Verschillende van deze agendapunten vereisen
nadere toelichting:
- punt 4 - Sinds begin '81 is hettoerboekje van de
RRTU ueer inclusief verzekering. Het bestuur stelt
voor het toerboekje voor elk lid verplicht te stellen.
Theo Meijer zal dit voorstel op de vergadering nader
toelichten.
- punt 7 - Volgens de statuten moeten dit jaar
2 bestuursleden aftreden. Aangezien im 1980 het
bestuur is uitgebreid tot 7 personen, is het uenselijk
dat er dit jaar 3 (volgend jaar 4) bestuursleden
aftreden. De drie aftredende leden zijn Tonnie van
Deth, Oohnnie Kamphuis en Theo Meijer. Theo stelt
zich herkiesbaar, de beide anderen niet. Gezien
deze situatie stelt het bestuur de volgende leden
kandidaat voor het bestuur:
Gerard Egberink,
Herman Leferink,
Theo Meijer.
Gezien de statuten kunnen er tegenkandidaten gesteld
uorden die de steun moeten hebben van minstens 5
geuone leden. Mocht men behoefte hebben aan zo'n
kandidaatstelling, d?n neme men zo snol mogelijk
contact op mei: r'e secretaris, JOS Hermelink, tel, 3569.

2.
- punt 8 - Het programma v/oor '31 ziat er als
volgt uit:
- 25 april Voorjaarstocht, ovar 75 en 120 km,
- 28 mei
Bauutraptocht voor clubleden,
richting Holterberg, 120 km,
- 1.3/14 juni Dinkellandtocht, over 100 en
200 km.,
- eind juni, Tecljlenburg, voor clubleden,
over 100 en 150 km.
- 11/13 aug. Rijuialdriedaagse, over 40, 50
en 100 km.
Let Op: Data zijn gewijzigd 1
- begin sapt. Tecklanburg, voor clubleden,
over 100 sn 150 km,
•> 27 sept.
Na j larstocht, met voorrijders,
over 100 en 160 km.
- midden ikt. Afsluiting van het seizoen.
Uarder zullen ue uaarschijnlijk deelnemen aan da
volgende buitenlandse tochten:
- 1 mei
- 5 juli
-6 sept,
- sept,
M.3.

Luik-Bastenaken-Luik
Hoog-Sauerlandtocht
Euregio-tocht, Nordhorn
FloselrundFahrt, Trier.

Deelnemers aan Luik-Bastenaken-Luik moeten
zich zo snel mogelijk aanmelden bij Tonnis
van Oeth, Uiterste datum : op de jaarvergadering
Bij inschrijving betaal je ƒ 3,- inschrijfgeld
aan Tonnie, Een herinnering aan de tocht kan
in België uorden besteld c,q, aangeschaft.

Namens het bestuur,
Thijs Ueststrate,
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Voor het toerfietsen bestaat in Nederland een nog steeds groeiende
belangstelling, wat ook blijkt uit het feit, dat de KNVU, die zich
normalerwijs met de wielrennerij bezighoudt, een toerafdeling begonnen
is. Het bestuur van onze vereinging heeft gemeend geen aansluiting
bij de KNWU te moeten zoeken, enerzijds omdat het toerfietsen binnen
^^

de KNWU nog in de kinderschoenen staat en anderzijds omdat de NRTU,
waarvan wij lid zijn, zijn bestaansrecht wel heeft bewezen en onze
kontakten met de NRTU goed zijn. Een lidmaatschap van beide Unies
wordt door de KNFU uitgesloten.
Het aantal leden van de RTC Twente is in 1980 weer gestegen en wel
van ongeveer 90 leden aan het begin tot \hh leden nu, een aanwijzing
dat het fietsen in Denekamp en omstreken erg populair is.
Het groter aantal fietsers brengt echter ook problemen met zich mee
aangezien het gevaar van valpartijen toeneemt. Gelukkig hebben zich
binnen de vereniging in 1980 geen ernstige ongevallen voorgedaan,
wat wellicht ook te danken is aan het feit dat op zondagmorgen
de fietsers over het algemeen in drie groepen gesplitst werden
met ieder zijn eigen snelheid. Dat sommige mensen zich niet meer
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schamen om een valhelm te dragen is bovendien bevorderlijk voor de
veiligheid.
Verder is het verheugend te zien, dat de meeste clubleden inmiddels
beschikken over de clubkleding en deze ook dragen, zodat onze vereniging naar buiten goed voor de dag komt.
Op organisatotisch gebied is in 1980 weer veel werk verzet. Veel leden
namen deel aan de bekende tochten naar de Holterberg en het Teutoburger ¥oud,

terwijl ook de deelname aan de voor- en najaarstocht

bevredigend was. De organisatie van de rijwieldriedaagse verliep
niet geheel vlekkeloos en ook het aantal deelnemers viel wat tegen,
maar toch steekt dit evenement qua deelnemersaantal nog ver uit
boven de andere tochten. Dit geldt ook voor de tocht die vorig jaar
voor het eerst op het programma stond: de Dinkellandtocht. Maar
deze tocht heeft het in zich om uit te groeien naar een hele grote.

Verder is de RTC Twente in 1980 twee maal op prima wyze>voor de
daggekomen in het buitenland en wel bij de bekende toertochten
Luik-Bastenaken-Luik en bij de Moezeltocht in Trier, waar beide
keren een beker voor de grootste buitenlandse ploeg in de wacht
kon worden gesleept.
Het vele werk dat de organisatie van al die tochten met zich mee
bracht, is vooral verzet door mensen uit de aktiviteitenkommissie.
Daarnaast waren deze mensen ook nog verantwoordelijk voor andere
aktiviteiten zoals de zeer geslaagde barbecue-avond aan het eind
van het seizoen in het Lutterzand.
Een groot evenement werd in 1980 niet georganiseerd, en toch werd^^
begin en eind van het jaar er door gekenmerkt: de grote internationale wielercross. Het jaar begon met het opruimen van de cross
van oudejaarsdag 1979 en eindigde met het voorbereidende werk
voor de cross van 11 januari 1981.
Dit alles betekent niet, dat er in 1 980 geen werk zou zyn blijven
liggen. Het voornemen van het bestuur om een huishoudelijk regelement
op te stellen is tot nu toe bij een voornemen gebleven en ook
de oplichting van een aparte stichting voor de cross is nog niet
voltooid.
Toch is het bestuur van mening dat de vereniging al met al kan
terugzien op een tamelijk goed verlopen 1980.

Denekamp, 13 april 1981
J. Hermelink, secretaris

