VERSLAG^GB-BC LEDENVERGADERING RTC-TWETvfTE

RUARI 1990

1. Üpening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om ±19.40 uur en heet
iedereen van harte welkom.
Allereerst een woord van waardering voor de prestatie van
acht RTC-ers (Johan Busscher, Theo Meijer, Dick Baan, Jan
Eppink, Michel Eppink, Joop Boersma, Gerrit Hesselink en
Ben Koekoek) die hebben deelgenomen aan de Alternatieve
Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk op vrijdag 2
-Februari 1990. Johan Busscher vertelt op smeuïge wijze over
(^ de reis, het onderkomen, de tocht, het ijs, etc. Joop
Boersma overhandigt Johan als oudste deelnemer een beker en
een 'echte' schaatsbroek.

3. Verslag jaarvergadering 24 jaruari 1989.
Verslag (zie info februari 1989) wordt goedgekeurd met dank
aan notulist (Herman Leferink)
4. Verslag 1989 secretaris
Verslag (zie info januari 1990) wordt goedgekeurd met dank
aan secretaris (Willem Stipdonk)

Vervolgens wordt de agenda in ongewijzigde vorm vastgesteld.
2. Mededelingen
- De aangekondigde uitleg over ATB's van Wim Journée gaat
niet door. In plaats hiervan zal er na afloop van de
vergadering een video-opname vertoond worden van de
veldtoertocht verreden op zondag 12 november 1989.
- De uitreiking van de wielerhandschoenen (geschenk van
onze sponsor ter gelegenheid van het honderd jarig
bestaan) aan de aanwezige RTC-leden zal na afloop van de
vergadering plaatsvinden. Een lijst waarop handtekeningen geplaats kunnen worden als dankbetuiging aan
Johan Smithuis gaat rond. De niet-aanwezige leden kunnen
(^
de handschoenen afhalen bij Herman Leferink of men krijgt
de handschoenen toegezonden.
- De pijlen die we hebben overgenomen van de Stichting
'Tussen Dinkel en Regge' zijn gecontroleerd en voorzien
van een RTC-sticker. De pijlen zullen voortaan worden
ingezet voor alle (zomer)tochten en evenementen van RTC.
Ook zijn de pijlen c.q. linten voor de beide veldtoertochten vorig jaar opnieuw onder handen genomen (opnieuw
voorzien van een sticker en geplastificeerd). Conclusie:
ons pijlenbestand is prima in orde.
- De verspreiding van FEP, FTK en toer boek je volgt na
ontvangst op woensdag 14 februari in Nijverdal.

5. Verslag 1989 penningmeester
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de
financiële stukken van 1989 en de begroting van 1990. Het
boekjaar wordt afgesloten met een positief exploitatiesaldo
(ƒ 617,08). De begroting laat zien dat in 1990 gelet zal
moeten worden op 'de kleintjes'.
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming
De financiële stukken worden goedgekeurd met dank aan de
kascontrolecommissie (Leo Engbers en ter vervanging van
Robert Mulders, Theo Perik). Kascontrolecommissie 1990 -'^Ad
Kamphuis en Leo Engbers.
\J
7. Vaststelling contributie 1990
Het voorstel om de contributie niet te verhogen en voor
hetzelfde bedrag óók 'De Rijwieltoerist' aan de leden te
verstrekken (wordt toegezonden door de NRTU), wordt
aanvaard. Voor nadere omschrijving van het voorstel wordt
verwezen naar info januari 1990. De NRTU werkt momenteel
aan nieuwe vorm RWT. Een nieuwe naam is al ingevoerd,
'Toerfiets Magazin'. Het eerste nummer verschijnt in maart.

S. Verkiezing bestuursleden.
•Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De aftredende leden
Jan Goossink en Richard Hagel worden met algemene sterrenen
herkozen.
10. Rondvraag
9. Programma 1990
Het jaarprogramma 1990 wordt doorgenomen en toegelicht. De
bedoeling van het jaarprogramma is (1) een volledig,
aktueel en daardoor goed overzicht te hebben van alle 'V
aktiviteiten die op wielergebied gedurende 1990 plaats- ^
vinden en (2) relevante delen telkens in info te
publiceren, zodat eenieder op de hoogte is. Enkele
belangrijke punten uit het jaarprogramma zijn:

-

-

-

0603 Start zomerseizoen om 9.30 uur bij café
Marktzicht. Groep 1, 2 en 3. Speciale aandacht
voor groep 3. Gerard Ros en Theo Perik zullen als
coördinatoren -Fungeren. Andere leden worden
verzocht te assisteren indien Gerard en/of Theo
niet kunnen of daarom vragen. Groep 2 zal
gecoördineerd worden door Johnny Damhuis en groep
1 door Marcel Weustink en René Brummelhuis.
1903 Shimano-avond, verzorgd door firma Kamphuis
1305 Onder voorbehoud!! Teutoburgerwaldtocht (eigen
clubtocht) vanuit Bevergern.
0906 RTC-weekend. Tocht moet nog voorbereid worden.
Idee bestaat om naar het Sauerland te gaan.
Medewerking toegezegd door Henri Grunder, Martin
\
Kolbrmk, Pieter de Nie en Hans van der Heijden. J
3107 Rijwielvierdaagse Denekamp. Ad Kamphuis geeft korte
toelichting. Hij vertelt dat Enschede dit jaar in
dezelfde periode ook een rijwielvierdaagse
organiseert. Hij hoopt door goede kwaliteit toch
voldoende deelnemers te mogen begroeten.
0109 Euregiotocht in kader Euregiosportfeest. Afstanden
60 en 125 km. in gebied rondom Uelsen/Wilsum.
0209 Euregiotocht in Nordhorn.
0310 Start schaatsseizoen.
1111 Veldtoertocht RTC (onder voorbehoud!)

J.Dosterheert: Komt er binnen RTC nog een aparte ATBgroep? Antwoord: Voorlopig niet, maar zo
gauw er in voldoende mate belangstelling
voor bestaat, valt instelling ATB-groep te
overwegen. Voorlopig kunnen de ATB—ers
gewoon mee fietsen met de veldtoergroep. De
verzekering is ook voor hen van toepassing.
R.Brummelhuis: Is assistentie mogelijk voor te organiseren
Ronde van Denekamp op 19 augustus 1990?
Veel RTC-ers geven zich op!
G.Hesselink

Wordt er weer een schaatstrainer aangesteld
(ook voor de droogtraining)? Antwoord: Al
eerder besproken met schaatsgroep. Een
voorstel is welkom en zal positief benaderd
worden.

11, Sluiting
De vergadering wordt om ± 21.30 uur gesloten. De
voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en
bijdrage en wenst ieder een goed fietsseizoen toe.
Hierna worden de handschoenen uitgereikt en wordt de
video-opname getoond.

J

