Rjjwael Toer Club 'Twente'
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TWENTE

alle leden van de

Rijwiel Toer Club "TWENTE"

Denekamp, 10 maart 1984

UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur van de RTC "Twente" U uit om
de algemene ledenvergadering bij te wonen, die zal worden
gehouden op MAANDAG 19 maart a.s. om 20.00 uur bij Hotel "DOLCE',
Denekamp. De agenda voor de vergadering vindt U hieronder.
Het bestuur rekent op een grote opkomst.
Namens het bestuur,
Jos Hermelink, secr.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Begroting 1984 en vaststelling contributie
7. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn: Johan Busscher, Jos Hermelink, Thijs Westrato
en Gerard Meijer. Allen zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten
kunnen door tenminste 5 leden worden ingediend bij de secretciris.
8. Mededelingen:

9. Rondvraag
10. Sluiting.

1.
2.
3.
4.

programma 1984
Vertrektijden
Fietstoerkaart
Competitie

INFO-bulletin
H R^wiel Toer Club'Twente'
T, VAN DETH
CLIVIASTRAAT 14
7591 XK DEMEKAMP

JAARGANG 1984 -- NR. 2 / april

BEKNOPT VERSLAG JAARVERGADERING D.D.
1.

1984

19 MAART '84.

Opening door de Voorzitter^

Voorzitter Johan Busscher heet ieder van harte welkom op
jaarvergadering en wenst ieder een goed en sportief
toerseizoen toe.
2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken welke ter vergadering
besproken dienen te worden.
3. Jaarverslag van de secretaris.
Ter vergadering wordt een schriftelijk verslag uitgedeeld en worden enkele punten besproken.
Enkele punten uit het verslag:
» ledental ongeveer gelijk - ruim honderd.
* rijwielvierdaagse blijft in opgaande lijn
(jf 800 deelnemers), graag vanuit de leden blijven
ondersteunen.
a veldtoertocht in november was goed georganiseerd
en een goede deelname (80 deelnemers).
* opkomst bij de grote tochten steeds bevredigend o.a. Bielefeld en Luik-Bastenaken-Luik.
a Euregio-tocht Nordhorn zelfs 55 deelnemers van ons,
opnieuw een bokaal gekregen.
* compliment voor groep 111, die steeds veel tochten
in onze regio rijden - verdient navolging van de
andere groepen.
ü in de zomermaanden juni-juli en augustus zal er
door groep II op de zondagen om 9«00 uur gestart
worden, de overige 2 groepen (l en lil) vertrekken
orn 10.00 uur.
n op de woensdagavond is het vertrek in de maand
april om 18.30 uur en ingaande WOENSDAG 2 mei weer
om 19.00 uur.
x zoals bekend heeft de sponsor zich ingaande 1 jan.^^
teruggetrokken - nu verder zonder sponsor.
a clubkleding helaas niet tijdig beschikbaar door
verschillende omstandigheden, wij hopen echter dat
binnen I ^l dagen de nieuwe bestelde kleding beschikbaai ssa 1 komen.
* veel dank bracht hij aan het I.NEO-team, die steeds
elke maand in de nodige informatie voorziet.
* sinds dec. 1VÖ3 is onze club ook lid van de KNSB,
voor die ledun die in de wintermaanden hun conditie
op pijl houden door te gaan schaatsen (deelname aan
schaatstoertochten enz.).

k. Jaarverslag van de penningnieester.
In verband met liet wegvallen van de sponsor is er
in het komende jaar een nadelig saldo begroot,
dit i.v.m. de bijdrage uit de kas voor aanschaf
nieuwe kleding.
Er is echter nog voldoende reserve. Geen contributie
verhoging.
Aan het einde van het seizoen verwacht hij voldoende
speling.
5-6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe
leden van de commissie.
Theo Perik bracht namens de commissie verslag uit.
Hij deelt mede dat de financiële verslaglegging
er keurig verzorgd uit ziet en dat er geen bijzonderheden
zijn te vermelden.
Hij bracht lof aan de penningmeester (G. Egberink)
f
voor deze goede verzorging en het goede beheer van
onze financiën.
Als nieuw lid van de kascommissie is Ad Kamphuis
gekozen. Sjaak Nijmeijer was aftredend en niet
herkiesbaar. Sjaak bedankt.
7. Bestuursverkiezing.
Alle aftredende bestuursleden t.w. Johan Busscher, Jos
Hermelink, Thijs Westrate en Gerard Mijer werden
herkozen, waardoor het bestuur er nu alsvolgt uitziet:
voorzitter tel. 1226
Johan Busscher
11
sekretaris
Jos- Hermelink
3569
penningmees ter
2386
Gerard Egberink lid
1232
Gerard Meijer
lid
O5U1O - - 11 120
Thijs Westrate
lid
Herman Leferink 3156
lid
Teun van Deth
3165
8. Mededelingen.
Compleet programma van de voornaamste tochten werd
ter vergadering uitgereikt.
Ook dit jaar zal er weer gestreden worden om de
Watermolentrofee - U weet wel "de kilometer-vreters".
9. Rondvraag.
Werd veel gebruik van gemaakt.
VOORJAARSTOCHT.Zondag 8 april a.s. is er al weer onze voorjaarstocht
over 73 en 120 KM.
Deze vrije toertocht gaat zoals bekend via Buurse e.d,
De 120 KM rijders gaan
nog via Borne-Weerselo en
Ootmarsum terug naar Denekamp.
De aanwezigen worden door het bestuur aangespoord
om aan deze tocht deel te nemen.
Vertrek bij de Sporthal "Dorper Esch".

T0ERTOCHTEN_IN_gMGEVING2
21 april Reestdaltocht, Balkbrug
23 april Paastoertocht Hengelo
28 april Veluwe Heuveltocht Twello
29 april Teutoburgerwoud RTC TWENTE
29 april Jubileumtocht Geesteren (O)
30 april Peddelaartoer, Hoogeveen
30 april Tulpenronde, Emraeloord
30 april Molentocht, Haaksbergen
Toertochten in Duitsland;
28 april Durch den Kreiss Warendorf
29 april Rund urn den Steinhüdermeer

VTT 25/50/120 KM
TT/VTT 40/80/ 80 KM
VTT 40/80/150 KM
CLUBRIT
150 KM
VTT 50/100/150/200 KM
VTT 40/60/120 KM
VTT 35/60/100 KM
VTT 25/45/70 KM
30/110 KM
67/110/154 KM

CLUBRIT TEUTOBURGERWOUD.Zoals op de jaarvergadering medegedeeld is, zullen we op
ZONDAG 29 APRIL a.s. vanuit Bevergern de Teutoburgerwoudtoer rijden over 150 KM.
Vertrek zondagmorgen per auto bij Hotel Dolce om
08.30 uur, zodat om + 9.30 uur kunnen vertrekken
in Bevergern.
Deze clubactiviteit is beslist geen race-tocht en geen
training voor Luik-Bastenaken-Luik, maar gewoon 'n
clubtraining voor iedereen.
Ook minder geoefende toerrijders kunnen gerust meerijden.
Er is bij deze rit een volgauto aanwezig voor degenen die
of door pech of welke andere reden ook de tocht niet kunnen
voortzetten.
Het is wel raadzaam om voor deze tocht een licht verzet te
monteren b.v. 42/25.
I.v.m. vervoer per auto gaarne even 'n berichtje naar
Herman Leferink telf. 3156, Oude Gaarden 1.
Er zijn tijdens de tocht voldoende pauze's ingelast om
op adem te komen.
Ook kan er na afloop gedouchd worden.
TOERBOEKJES - FEP - FIETSTOERKAART.Diverse leden hebben nog geen toerboekje enz.
Af te halen bij Jos Hermelink, Hopmanstraat 11 Denekamp.
WILDE KOERSEN.
Zondag 29 april is er een Wilde Koers in het centrum
van Ulft, indeling in 6 leeftijdsgroepen.
Inlichtingen en opgave bij Gerard Meijer, tel. 1232.
INFO.Indien er mededelingen
kunt U dit opgeven bij
Inleveren altijd in de
is de bedoeling dat er
een INFO-verschijnt.

via 't INFO naar de leden zijn
Gerard Meijer.
eerste week van de maand, het
telkens in de 2e week van de maand

CLUB TIJDRIT.Eind mei - begin juni zal er weer een clubtijdrit
op het parcours Hooidijk/Vasse georganiseerd worden
op een woensdagavond. Nader bericht volgt.

LUIK-BASTENAKEN-LUIK.Deze zware toerklassieker wordt dit jaar weer verreden
op de Ie Pinksterdag t.w. 10 JUNI.
Leden die hieraan willen deelnemen moeten dit zo spoedig
mogelijk kenbaar maken door bijgaande aanmeldingsstrook
in te leveren bij Herman Leferink.
Bij voldoende deelname zal getracht worden een volgauto
te laten meerijden.
Hieronder heeft U een overzicht van de te rijden route
met daarbij een hoogtekaart.
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LIEFHEBBERS GEVRAAGD.
Tijdens de jaarvergadering heeft Rudie Nijmeijer medegedeeld
dat hij voornemens is om een 24-uurs rit te organiseren.
Hij vraagt hiervoor leden die deze rit geheel of gedeeltelijk
met hem mee willen fietsen.
Ook vraagt hij enkele autobezitters die bereid zijn om als
volgauto te fungeren. Dit hoeft niet gedurende de gehele
rit te zijn, er kan ook afgelost worden.
Rudie is gaarne bereid meer informatie te geven aan degenen
die op de een of andere manier hieraan medewerking willen
verl-enen.
Informatie zondagsmorgens na het fietsen of telefonisch,
zijn telefoonnummer is 05^13-3789
advertentie.
Te koop:

z.g.o.h. Dakimperial voor twee racefietsen.
Billijke prijs

Te bevragen:

.' ] .'

Theo Perik, Churchillstr.
tel. 05^+13 - 28^2.

33» Denekamp

HET INFO-TEAM.I_N_S C H R I J F_F 0 R_M_U_L_I_E R
Naam

:

Leeftijd

:

LUIK - BASTENAKEN_:-_LUIK

(minimum. ] 6. «jaar) . . .

Woonplaats:
wenstr deel te nemen aan de zware toerklassieker
Tilff - Bastogne - Tilff (Luik-Bastenaken-Luik)
welke wordt gehouden op 10 juni 198A- a.s.
De inschrijfkosten bedragen incl. verzekeringszegel B.fr. 1^0,00 per persoon.
Hij is in het bezit van een tent en kan deze meenemen: Ja / Nee
Hij kan zelf voor vervoer zorgen, met mogelijkheid
van vervoer van fietsen (imperial)

s*)
: Ja / Nee
aantal fietsen:

Hij neemt wel deel, maar gaat geheel op eigen gelegenheid,
zorgt zelf voor overnachting enz., maar wil graag inschrijven
via de RTC - TWENTE
,.

Jt) Doorhalen wat niet van toepassing is,
■

Datum:

Handtekening:

