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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING 1986.-

Hierbij nodigt het bestuur van de R.T.C. TWENTE U uit om de
Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die zal worden gehouden
op maandag ik april a.s. om 20.00 uur bij hotel-restaurant
"De Werft" (P. Schothuis) te Denekamp.
Het bestuur rekent op aller komst, bij verhindering gaarne
'n afmelding bij Herman Leferink, tel. 05^13-3156.
namens het bestuur,
Jos Hermelink,

secr.

AGENDA . 1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen jaarvergadering l8.O3.i985.
(zie INFO nr. 3 - 1986)
3. Jaarverslag secretaris.
k. Jaarverslag van de penningmeester en verslag van de
kascommissie.
Benoeming nieuw lid kascommissie voor aftredend lid
Ad Kamphuis.
5. Begroting 1986
6. Bestuursverkiezing,
Aftredend zijn: Joh, Busscher, Ger. Meijer,
Thijs Westrate
en Jos Hermelink. Jos heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn.
Het bestuur stelt voor om W. Stipdonk te benoemen als
secretaris van onze club.
Tegenkandidaten kunnen, gesteund door tenminste 5 leden,
worden ingediend voor aanvang van de vergadering bij
de secretaris Jos Hermelink.
7. Organisatie tochten.
Dinkellandtocht (20 april), Rijwielvierdaagse (29 juli t/m
1 aug.), najaarstocht (5 okt.) en de veldtoertocht (9 nov.).
Voorstel van het bestuur om dezelfde personen die in 1985
deze tochten hielpen organiseren, dit voor 't lopende seizoen
wederom te doen.
8. Toelichting op de "Dinkel-Regge toertocht"
Recreatierennen (5 juli).

(21

juni) en

9. Alles wat ter tafel komt o.a. feestcommissie.
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- 2 10. Opgave/overleg aan de tochten:
- Luik-Bastenaken-Luik
- Elfsteden Fietstocht
- Vael Ouwe
- Dwars door Limburg
- Waalse Pijl
- fiets-weekend Tecklenburg
11. Rondvraag
12. Sluiting,

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BEKNOPT VERSLAG JAARVERGADERING 18 maart 1985»
1, Alvorens voorzitter J, Busscher de vergadering opent
huldigt Gerard Egberink allereerst de k deelnemers t,w,
Johan Busscher, Gregor den Ouden, Emiel Nijhuis en
Frans Wiefferink, die in februari 't Elfstedenkruisje
in de wacht sleepten,
2, De secretaris J, Hermelink leest de notulen van de jaarvergadering 1984 voor, er zijn geen op- of aanmerkingen.
Aldus zijn de notulen vastgesteld,
3, Jaarverslag van de secretaris.
Ter vergadering wordt een schriftelijk verslag uitgedeeld
en werden enkele punten besproken.
Enkele punten uit het verslag:
- ledental ruim honderd,
- het bestuur vergadert éénmaal per maand, het streven om
't INFO 1 keer per maand te laten verschijnen werd gehaald,
- georganiseerde tochten waren: voorjaarstocht, Dinkellandtocht. Najaarstocht en Veldtoertocht.
De belangstelling voor tochten loopt terug - District Oost
van de NRTU is voorstander om een aantal tochten te
schrappen van de kalender en samen met enkele verenigingen
1 goed georganiseerde tocht op te voeren,
- Rijwielvierdaagse nog goed. Wel méér medewerking van de
leden nodig,
- De veldtoertocht telde het afgelopen jaar 77 deelnemers,
- Door leden van onze club werd deelgenomen aan o.a.
Vael Ouwe, Luik-Bastenaken-Luik, Elfstedentocht,
Drenthetoer, Dwars door Limburg, Zesheuvelentocht e,a.
Deelname door de club aan de Euregiotocht Nordhorn leverde
voor de 4e keer een pokaal op.
- Vertrek zondag's om 09,00 uur was een fiasco. Zal voortaan
alleen om 10,00 uur zijn- Henri Grunder behaalde het afgelopen seizoen de Watermolentrofee .
k, Verslag penningmeester.
Kontributie inning verloopt goed.
Het voorstel om de contributie te verhogen werd algemeen
aangenomen.
Hierdoor is de contributie voor het jaar 1985 alsvolgt
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- 3 vastgesteld:
Senioren (leden ouder dan 18 jaar)
Leden van 16, 1? en 18 jaar
=
Junioren (leden jonger dan 16 jaar) =

f.
f.
f.

35,00
30,00
17,50

Deze contributie is exclusief het toerboekje en de daaraan
gekoppelde verzekering. Kosten toerboekje + verzekering
f. 10,00 extra.
Het bestuur zou graag zien dat alle fietsende leden overgaan tot aanschaf van dit toerboekje.
De verhoging van de contributie is voorgesteld omdat de
RTC TWENTE geen sponsor meer heeft en om een bepaald bedrag
te reserveren om in 198? het 10-jarig bestaan van de Club
op gepaste wijze te kunnen vieren.
Bij monde van Theo Perik als afgevaardigde van de kascommissie
werd medegedeeld de kas te hebben gecontroleerd en het
financieel verslag goed te keuren.
Samenstelling nieuwe kascommissie: Ad Kamphuis en Frans
Wiefferink nam de plaats in van Theo Perik welke aftredend
was .
De penningmeester deelt nog mede dat voor de Rijwielvierdaagse een apparte commissie gevormd zal worden, welke over
de middelen (ontvangsten en uitgaven) kan beschikken te behoeve van de Rijwiel 4-daagse, dit omdat elk jaar slechts
een klein aantal leden zich voor dit evenement inzetten.
Blijft wel een onderdeel van de RTC Twente.
6. Bestuursverkiezing.
Er zijn geen kandidaten voor het bestuur binnengekomen,
zodat de heren Egberink, van Deth en Leferink zijn herkozen.
Het bestuur ziet er alsvolgt uit:
Johan Busscher
- voorzitter
Jos Hermelink
secretaris
Gerard Egberink
- penningmeester
Thijs Westrate
lid
Herman Leferink
lid
Gerard Meijer
lid
Teun van Deth
lid
7. Brevetten
(zie info nr. 2 - maart 1985)
Formulieren hiervoor verkrijgbaar bij het secretariaat.
8. De Watermolen-pokaal,
niet meer voor rijders met de meeste kilometers, maar voor de
tijdritwinnaar in oktober voor niet-licentie houders.
9. Voor de gehele organisatie van de voorjaarstocht gaven zich
de volgende leden op: Coördinator W. Stipdonk, Rich. Hagel,
Jan Goossink, Manfred Kamphuis, Edwin Hampsink, Henri Grunder,
Gerard Ros, Paul Knippers, Gregor den Ouden en Martin Kolbrink,
Indien ieinand van deze mensen 'n beroep op U doet om bij de
organisatie te helpen - wees dan bereid om te helpen.
10. Er werd een nieuwe feestcommissie benoemd. In deze commissie
hebben zitting: Jeroen Snoeyink, Theo Snoeyink, Rich. Hagel
en W. Stipdonk,
11. Van de rondvraag werd veel gebruik gemaakt o.a. over allerlei
verzekeringstoestanden e.d.
Hierna volgt sluiting v.d. vergadering door de voorzitter.
ooooooooooooooo
ooooooooooooo
ooooooooooo
^ _

- k FIETSTOERKAART 1986 en Fiets Evenementen Programma (FEP).
Kosten van deze toerkaart incl. FEP en verzekering f. 11,00.
Hierbij een verzoek van de Secretaris en Penningmeester degene die een F.T.K. nodig heeft (d.w.z. iedereen die
regelmatig in clubverband, of alleen fietst dit i.v.m. de
W.A.-verzekering) of een F.E.P. wil ontvangen dient deze
op de vergadering of bij 't secretariaat op te halen.

VERTREKTIJDEN TRAINING/CLUBRITTEN OP ZONDAG EN WOENSDAG.Vanaf Zondag 2 maart was: vertrek 10.00 uur Hotel Dolce
Vanaf Woensdag 2 april
: vertrek 18.30 uur Hotel Dolce

2^-UUR VAN LIEVELDE.Dit was vorig seizoen een bijzonder leuke activiteit, wel
voor herhaling vatbaar. Een combinatie van ploegenspel en
korte individuele wedstrijdjes, waar alle deelnemers echt
van genoten hebben. Van de 20 ploegen, werd de RTC Twente
uiteindelijk achtste.
Elke ploeg bestaat ook dit jaar weer uit 'n ploegleider
met 5 trimmers en 1 reserve.
Start vrijdagavond 23 mei '86 om 20.00 uur.
Inlichtingen en inschrijving op de jaarvergadering of
bij Gerard Meijer (tel. 1232).
GEZAMENLIJK NAAR TOERTOCHTEN.Indien iemand 'n initiatief heeft om deel te nemen aan een
of andere tocht in de buurt of elders, maak dit op tijd kenbaar
aan H. Leferink (3156) of T. van Deth (3165) zodat andere leden
eventueel contact kunnen opnemen met een van beiden zodat b.v.
beter gecombineerd kan worden.
DINKELLANDTOCHT.Zoals bekend wordt deze gehouden op zondag 20 april a.s.
Afstanden zijn: 45, 100 en 150 KM.
08.30 - 10.00 uur
Starttijden:
45 KM
07.30 - 08.30 uur
100 KM
07.30 - 09.00 uur.
150 KM
Het bestuur doet hierbij gaarne een beroep op dezelfde leden
die vorig jaar deze DINKELLANDTOCHT hebben georganiseerd,
eventueel aangevuld met leden die vorig jaar de voorjaarstocht organiseerden.
Willen de leden die dit jaar geen tijd hebben om hieraan
medewerking te verlenen zich afmelden bij H. Leferink?
De voorbespreking voor deze tocht zal gehouden worden op
DONDERDAG"TÖ~APRÏL om 20.00 uur bij Hotel^Rest. "De_Werft21
Clubleden die niet belast zijn met de organisatie en willen
deelnemen, gezamenlijk vertrek om 09.00 uur Sporthal
"Dorper-Esch".
Hopenlijk bent U allen van de partij.
NIEDERSACHSEN RUNDEAHRT.Zoals wellicht uit de media bij jullie bekend, zal deze gehouden worden van 7 april t/m 18 april.
Deze Internationaal hooggewaardeerde Ronde met deelnemers
uit _+ 12 landen (waaronder Oostbloklanden) zal op zondag
13 april Denekamp aandoen.
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Op deze dag zal er een dubbele etappe verreden worden en
wel van Oldenburg naar Nordhorn en als 2e deel een tijdrit
van Nordhorn naar Denekamp en terug, een afstand van ongeveer
18 kilometer (keerpunt Hotel Dolce).
De tijdrit heeft als speciaal kenmerk dat deze gehouden wordt
tussen de Gemeentehuizen van Nordhorn en Denekamp in
Euregio-gebied,
Via de organisatie van deze ronde is een verzoek bij ons
bestuur binnengekomen om hieraan onze medewerking te willen
verlenen»
De medewerking welke wij zijn verzocht te verlenen zal voornamelijk bestaan uit het mede-verzorgen van de afzetting van
het parcours (_+ 20 personen) .
Wij rekenen op eenieders medewerking en verzoeken jullie
aanwezig te zijn op de vergadering/bespreking welke zal
worden gehouden op Donderdag 10 april om 20.00 uur bij
hotel/rest. "De Werft" te Denekamp,
Vooraf aanmelden voor deze vergadering c.q, medewerking
bij Herman Leferink of T. van Deth is dringend gewenst.
EUREGIO-NORDHORN maakt bekend dat er '•smorgens (13 april)
tijdens de Niedersachsen Rundfahrt een bijprogramma is
waar iedereen aan mee kan doen, n.1, een soort gekke fietsen
show, dus iets voor ideeënrijke knutselaars.
Voor de mooiste, gekste, origineelste fietsen zijn een aantal
prijzen beschikbaar gesteld t,w. Ie prijs DM. 600,00
2e prijs DM. 400,00
3e prijs DM. 200,00
Samenkomst voor deze wedstrijd om 10,00 uur op de parkeerplaats van 't Stadhuis te Nordhorn.
Om 10.30 uur voorstelling aan 'n jury.
Om 14.00 uur 'n gezamenlijke rit (optocht) naar Denekamp.
Inlichtingen en opgave Stad Nordhorn tel, 05921 - 92326.

TOERTOCHT "TUSSEN DINKEL EN REGGE".Vorig jaar is besloten om samenwerking te zoek met andere
toerverenigingen en zo te proberen een evenement te organiseren dat iets bijzonders zou kunnen worden. Tot dusver is
daarover nog niet veel naar buiten gekomen, vandaar dat ik
daar iets over schrijf.
De samenwerking van de R.T.C. Twente en de verenigingen
uit Haaksbergen, Hengelo, en Nijverdal is ondertussen een
flink eind op dreef. De plannen waren al snel duidelijk:
we willen een superlange rondrit door Twente langs een
mooie en sportief pittige route.
Om dat goed te kunnen organiseren is behalve veel overleg
ook geld nodig. Dat betekent dat we gezocht hebben naar sponsors en jawel: Vredestein en de Twentsche Courant zorgen
voor de financiële en propagandistische steun die we nodig
hebben. Vanwege de financiën en de juridische aansprakelijkheid
werd bovendien besloten om deze tocht vanuit een stichting
te organiseren: de stichting tourevenementen "Tussen Dinkel
en Regge" waarvan ik als bestuurslid van de RTC Twente nu
bestuurslid/secretaris ben.
Nu wat de tocht zelf betreft! Op zaterdag 21 juni 's ochtends
vanaf 7 uur is de start voor een tocht van 250 KM en voor een
kleinere rondrit van 125 KM,
De route gaat in grote lijnen als volgt: Hellendoorn, Ommen,
Beerze, Mariënheem, Sibculo, Langeveen, Vasse, Denekamp, Losser,
Glanebrug, Haaksbergen, Beckum, Delden, Bornerbroek, Enter,
Rijssen, Markelo, Holten, Hellendoorn. Voor de 125 KM loopt de

route tot Sibculo, dan binnendoor naar Markelo, en dan via
Holten naar Hellendoorn. Je kunt er op rekenen dat heuveltjes
zoveel mogelijk in de route zijn opgenomen.
In ons gebied gaan we dus over de Hooidijk, door Oud-Ootmarsum
naar Nutter, achterlangs de Kuiperberg, over Nijenhaer en via
de Hanhofweg. De andere clubs hebben soortgelijke moeilijkheden opgezocht. Vooral de laatste 20 KM zullen veel deelnemers moeite geven!
Nog een paar praktische gegevens. Er wordt alleen in
Hellendoorn gestart; verspreiding van startplaatsen geeft veel
te veel extra organisatieproblemen.
Gezien de kosten zullen ook de leden van de deelnemende verenigingen startgeld moeten betalen (2,50).
Op de lange afstand komen er 5 stempelposten, op de korte 2,
zodat je altijd de mogelijkheid hebt om wat bij te komen van
de vermoeienissen. De herinnering aan deze tocht is iets bijzonders: een mooi uitgevoerd gevelteken van behoorlijk formaat.
De organisatie van dit spektakel kan alleen goed lopen wanneer
we ook van onze leden genoeg medewerking krijgen.
Hoe kun je meewerken? Op drie manieren:
a. door met zoveel mogelijk mensen deel te nemen,
^^
b. door je beschikbaar te stellen voor de stempelpost
in Denekamp (vanaf ongeveer 09.30 uur tot een uur of
twaalf),
c. door je beschikbaar te stellen voor een hulpgroep in
Hellendoorn. Juist bij de start en finish hebben we veel
mensen nodig. Als we in Denekamp een groepje van 7
mensen kunnen vormen, zou ons aandeel keurig geregeld
zijn.
Ik hoop dat veel mensen nu al de fietskriebels voelen en bij
wijze van spreken over twee weken die tocht al willen rijden.
Hoe meer deelnemers, hoe beter onze bedoeling uit de verf komt!
En als je zelf wilt fietsen, maak dan je vrienden, vriendinnen,
verloofde, man, vrouw, buurman, achterneef of wie dan ook zo
enthousiast dat die ons ook wel een paar uur wil komen helpen!
Wil je meer weten, wil je je alvast aanmelden voor deelname
of voor assistentie, wil je goede ideeën kwijt, bel me dan:
05410 - 11120!
Thijs Westrate.
BELANGRIJKE DATA EN TIJDEN:
Donderdag 10 april a.s.:
Alle leden die medewerking willen verlenen aan:
de Niedersachsen Rundfahrt;
onze Dinkellandtocht,
worden op deze dag om 20.00 uur verwacht in hotel/restaurant
"De Werft" te Denekamp.
Zondag 13 april aoS.:
Tijdrit Niedersachsen Rundfahrt van Nordhorn naar Denekamp
(keerpunt "Hotel Dolce") en terug naar Nordhorn.
Start te Nordhorn vanaf + 14.00 uur.
Maandag l4 april a.s.:
Jaarvergadering R.T.C. Twente in hotel/restaurant "De Werft"
te Denekamp, aanvang 20.00 uur.

^

