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VERSLAG JAARVERGADERING - 2 MEI 1983.
Op 2 mei j.1. vond de jaarvergadering plaats. Dit verslag zal kort
de belangrijkste punten van de jaarvergadering noemen; het is zeker
geen complete notulering van die avondI
Het eerste opvallende feit was de betrekkelijk geringe opkomst:
slechts een 30-tal leden was aanwezig. Het gevolg daarvan is dat
het nemen van beslissingen erg moeilijk wordt omdat de mening van
de meerderheid van de leden niet bekend wordt.
¥e hopen dat bij volgende vergaderingen de belangstelling flink
veel groter zal zijn.
In de openingstoespraak van Johan Busscher en in het verslag van
secretaris Jos Hermelink werd het clubjaar beknopt weergegeven.
Het verslag van Jos hebt U in een vorige Info al kunnen lezen.
Eén mooi detail uit Johans toespraak: het ledental is ongeveer
gelijk gebleven.
Het verslag van .penningmeester Gerard Egberink bevatte een paar
belangrijke zaken. Dat waren:
1. de contributie hoeft niet omhoog;
2. de financiële rpgelingen met de sponsor veranderen;
3. de R.T.C, zal geen geld krijgen van de Stichting Wieierevenementen Denekamp omdat daar reservering nodig blijft.
Uit de bijlage bij het verslag bleek dat het batig saldo gestort
zal worden in de reserve. Iedereen was het daarmee eens.
Vervolgens deed de kascommissie verslag: het werk van de penningmeester kreeg hun volle goedkeuring. Hans v.d. Heijden trad af
als lid van de kascommissie; in zijn plaats komt nu Theo Perik.
De begroting voor 1983 werd goedgekeurd. Misschien zal de club
in de loop van het jaar van sponsor veranderen.
In dat geval zal het bestuur een overgangsregeling bekend maken voor
de clubkleding.
Bij de bestuursverkiezing werden Herman Leferink en Gerard Meijer
herkozen, Theo Meijer, het derde aftredende lid, had zich om persoonlijke redenen niet horkiesbaar gesteld; de vergadering sprak
waardering uit voor de inzet waarmee Theo in de afgelopen jaren
voor de club heeft gewerkt. Bedankt TheoJJ
Als nieuw bestuurslid werd met algemene stemmen Tonnie van Deth
gekozen.
Vervolgens kwamen er enkele voorstellen van het bestuur aan de
orde. Hier volgen de belangrijkste beslissingen:
- groep 3 wordt voortaan geleid door Gerard Ros, Henny
Vollenbroek en Josef Tamas.
- Theo Perik en Tonnie van Deth zorgen voor het contact
met groep 2.
- het voorstel om helpers bij een clubtocht een,extra aantal
kilometers voor het toerboekje te geven, werd verworpen.

- Er is nu besloten dat elke helper recht heeft op vermelding
van 1 x de afstand. Het bestuur is blij dat het veel leden
duidelijk is geworden hoezeer die helpers nodig zijn voor
de organisatiel
- voor de zoveelste keer kwam het strijdpunt van de vertrektijd aan de orde.
Na wat heen en weer gepraat moest er gekozen worden tussen
9 uur of 10 uur als starttijd op zondag.
De meerderheid bleek voor 9 uur te kiezen in de maanden
juni, juli en augustus.
Tenslotte werd de rondvraag door verschillende aanwezigen benut.
Het bestuur zal met die vragen en opmerkingen rekening houden in
de plannen voor de toekomst,
VERTREKTIJDEN ZONDAG'S EN WOENSDAG'S:
Zondag's zoals hiervoor reeds is vermeld 09,00 uur tot + 11,30 uur.
Woensdag's blijft gewoon om 19»00 uur,
CLUBACTIVITEIT MAAND JUNI.
Als clubactiviteit voor de maand juni heeft 't bestuur, zoals
reeds was aangekondigd in de vorige info, besloten om deel te
nemen aan de vrije toertocht op zondag 19 juni van de H.T.F.C.
"Haaksbergen" over 90 KM.
Helaas heeft het bestuur zich niet gerealiseerd dat het dan
tevens vaderdag is, waardoor de deelname veel geringer zal zijn,
CLUBACTIVITEIT MAAND JULI.
Voor de maand juli heeft 't bestuur besloten deel te nemen aan
de toertocht van ATV "Ruiten Drie" uit Almelo over 90 KM./ V.T.T.
Vertrek zondagmorgen 3 juli om 08,00 uur per fiets bij hotel DOLCE,
Noteer deze datum al vast in Uw fiets-agenda,
Hiervan volgt verder geen nader bericht,
"WILDE KOERSEN",
Aangezien hiervoor vanuit de Ie groep belangstelling bestaat
onderstaand enkele "koersen".
Contactpersonen hiervoor Gerard Meijer, telf. 1232 en Rudie
Nijmeijer, Voor vervoer hebben o,a, Johan Busscher en Gerard
Meijer zich beschikbaar gesteld,
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DEELNEMERS OPGELET: -Valhelm tijdens de koers verplicht.
-Valt niet onder de verzekering van de NRTU.
DATA;

Zondag 19 juni

Ronde van Ulft.
contactpersoon Harm Oostendorp
Ulftseweg 78
7064 BE SILVOLDE / 08350-27527
Parcours: Vogelbuurt - ULFT
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Nieuwdijk (nabij Didam)
Tijdrit Ernst
telf. 0578?
Laren (Gld) nabij Lochem
Ronde v# Stokkum, Inl» T.
Sonsbeekstraat 2, 7039 AJ
Vianen (nabij Cuyck)
Ploegentijdrit Gendringen
Dinxperlo

- 1455 / ^2 KM
17 jaar + ouder
Geurts, past. van
STOKKUM
(* man )

Daarna nog ronde van Ernst en Pannerden - Terborg - Aalten e.d.
Hierover volgt t.z.t. meer informatie.
VEILIGHEID TIJDENS TOCHTEN EN ANDERE RITTEN.
Indien je voorin in 'n groep rijdt, en er zijn obstakels langs
of in de weg o.a, auto's, kuilen, zand e.d, geef dit tijdig door
aan de rijders achter je. Ook als er behoorlijk doorgetrapt wordt Ii
Bij 't eventueel uitrijden de laatste kilometers tot Denekamp,
hou je aan de verkeersregels e.d. Neem geen onnodige risico's
voor jezelf en anderen!I
TOERTOCHTEN IN DE OMGEVING IN JUNI - JULI.
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T.T.C. Balkbrug
¥V Swolland, Heino
ATV "RuitenDrie",Almelo
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Vael Ouwe, Dieren
KWC Kampen
WTC Vroomshoop
¥TC Tubbergen
RTC Emmeloord
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CLUBACTIVITEIT

ENIGE A 3ERE "LEUKE" TOCHTEN.

18 juni

26 juni
2 juli

Luik - Waterloo - Luik
Fleche Wallonië
Mid-Veluwetocht

RIJWIELVIERDAAGSE DENEKAMP

-

200 KM
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Vertrek: Luik (B)
Vertrek: Spa (B)
Vertrek: Twello

R.T.C. TWENTE.

Zoals je weet is deze op 2-3-4-en 5 augustus a.s,, in de 3e week
van de bouwvakvakantie.
Afstanden: 40-60-100 KM per dag, laatste dag (vrijdag) valt samen
met de boerenbruiloft in Denekamp.
Organisatorisch vergt deze vierdaagse steeds veel energie, met
o.a, uitzetten route's e.d.
Indien 't bestuur of iemand van 't bestuur 'n beroep doet op je,
dan wel graag de volle medewerking voor dit belangrijke fietsevenement in de vakantie,
Indie je deze dagen beschikbaar bent voor de organisatie, dan
graag even een telefoontje met Jos Hermelink, telf. 3569.
FIETSDRAGERS - IMPERIALS.
Voor leden die deelnemen aan fietsevenementen en niet beschikken
over een,voor het vervoer van fietsen, benodigde imperial kunnen
bij de volgende mensen er een lenen o.a. bij:
Johny Damhuis, Gruttoweg 2 in Tilligte;
Joop Krabben, Alleeweg 60 in Oldenzaal of
Tonnie van Deth, Cliviastraat l4 in Denekamp.
Wel graag na gebruik (dag later) zelf terugbezorgen.

CLUB-TIJDRIT
DINSDAG 28 JUNI a.s.
Op dinsdagavond is er in clubverband een individuele tijdrit
op het parcours in Vasse (Hooidijk) over 1 ronde (+ 15 KM).
Vertrek gezamenlijk om 19.00 uur bij hotel Dolce.
Samenkomst - Café ten Dam - Viersprong Oud Ootmarsum.
Als je meedoet v/el graag even opgeven bij Herman Leferink,
Oude Gaarden 1, telf. 05^13 - 3156
WIELERRONDES IN DE OMGEVING.
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en 26 juni a.s. N.K. am.+ profs Geulle (L)
juli
Ronde van Tubbergen
juli
Ronde van Oldenzaal
juli
Ronde van Geesteren
juli
Acht van Chaam (profs)
augustus
Gouden Pijl EMMEN (profs)
1

HET INFO r
G. Meijer, telf. 1232
A. van Deth, telf. 31^5
H, Leferink, telf. 3156
G. Egberink, telf. 2386

