VERSLAG LEDENVERGADERING RTC-TWENIE 19 FEBRUARI 1991
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. De agenda behoeft geen aanvulling of wijziging en wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Op zondag 24 februari wordt ter afsluiting van het wintei~izoen 1990/1991 in clubverband een veldtoertocht gehouen. Afstand ±70 km. Start om 9.00 uur bij café Marktzicht. De organisatie berust bij Pieter de Nie en Lxxiis
Berghuis.
Het EBP, de FIK en het toerboekje worden na afloop van de
vergadering aan de aanwezige leden uitgereikt. De niet
uitgereikte FEP's, FIK's en toerboekjes worden bezorgd
ofwel verstuurd.
Op de districtvergadering is medegedeeld dat de NFTU
voortaan controle gaat uitoefenen op het uitvoeren van de
regels inzake de verzekering. Dus neem FIK mee naar elke
toertocht! Bovendien zal voortaan bij elke toertocht de
collectieve verzekeringspolis aanwezig moeten zijn!
Het samenwerkingsverband Euregio heeft een financiële
bijdrage toegezegd ter dekking van de onkosten inzake de
Dinkellandtocht op 21 april a.s. en de Bnslandtocht op 7
|september a.s. Voor beide tochten zijn nieuwe routes
uitgezet!

tT

Er zal binnenkort een gesprek plaats vinden met het bestuur van de IJsclub Denekamp over een vorm van samenwerking in het komende winterseizoen.
De cluhkleding zal voortaan worden betrokken van de firma
Huisjes uit Loozen/Hardenberg. De kleurstelling blijft dezelfde en de kwaliteit is identiek aan die van de bestaande kleding of nog beter. Ook de maatvoering blijft onver-anderd. De prijzen zijn lager.

Aan de gemeente Denekamp is een brief gestuurd met het
verzoek opgenomen te worden in de accomodatie-nota aan het
voorbereiden is. In die nota wordt op een rijtje gezet
welke instanties en verenigingen accommodatieproblemen
hebben en welke oplossingen daarvoor eventueel voorhanden
zijn. In de brief hebben we aangegeven dat we om verschillende redenen behoefte hebben aan een eigen clubaccommodatie. (1) behoefte aan een eigen start- en finishaccommodatie met douche- en kleedruimte ten behoeve van de wekelijkse trainingsritten en de vier toertochten die we jaar^lijks organiseren (2) behoefte aan ruimte voor de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ledenve^^^^
dering (3) behoefte aan het houden van technische avonHBf
videopresentatie, lezingen, etc. (4) behoefte aan ruimte
voor het houden van droogtrainingen en instructieavonden,
denk aan schaatstrainingen (5) behoefte aan ruimte voor
opslag van materialen en accessoires, etc. (6) behoefte
aan ruimte voor het ontvangen van vertegenwoordigers van
andere wielerclubs uit de regio in het kader van het
regionaal overleg. De leden zullen op de hoogte worden
gehouden van het verdere ontwikkelingen.

3. Verslag jaarvergadering 6 februari 1990
De notulen van de ledenvergadering van 6 februari 1990
worden zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan de
notulist.
4. Verslag 1990 secretaris
De secretaris informeert de vergadering over het ledenaantal en over de aktiviteiten die in 1990 zijn ontplooit.
Hij constateert dat 1991 voor RTC-Twente succesvol is
verlopen.
5. Verslag 1990 penningmeester
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de
financiële stukken van 1990 en de begroting van 1991. Hij
constateert dat RTC Twente in financieel opzicht een
gezonde vereniging ia.

6. Verslag kascontrole commissie en benoeming
Wegens tijdgebrek, kon de kascontrole haar werkzaamheden
niet afronden. Besloten wordt de werkzaamheden na de
vergadering voort te zetten. Leo Engbers en Ad Kamphuis
worden opnieuw benoemd in de kascontrolecommissie van
volgend jaar.
7. Vaststelling contritutie 1991
f

De contributie over 1991 wordt vastgesteld op ƒ 60,- voor
leden van 16 jaar en ouder en ƒ 50,- voor leden jongei^
dan 16 jaar. In het bedrag is opgenomen het (F)iets- W
(E)vementen(P)lan, de (F)iets(T)oer(K)aartverzekering, de
extra (fiets- en schaats)verzekering, het toerboekje en
een abonnement op Toerfietsmagazin (verschijnt 5 keer per
jaar) Bij twee of meer gezinsleden wordt slechts één
Toerfietsmagazin toegezonden. In dat geval wordt door de
NFTU een korting verstrekt van ƒ6.- aan elk tweede,
derde. etc. gezinslid. Deze korting zal door de penningmeester van RTC worden doorberekend.
8. Verkiezing bestuursleden
Herkozen worden : Willem Stipdonk, Gerard Meijer en Herman
Leferink. Tegenkandidaten werden niet ingediend.
9. Aktiviteiten 1991
Het jaarprogramma voor 1991 wordt uitvoerig besproken. Er
worden enkele wijzigingen aangebracht. Delen van het ^
jaarprogramma zullen telkens in info worden gepublice^.

10.Rondvraag
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Graag op korte termijn gesprek met IJsclub Denekamp
(G.Hesselink). ook Twentse Courant betrekken in berichtgeving rond clubaccomodatie (G.Ros). volgend winterseizoen
een keer met de club naar het Sauerland om te langlaufen
(R.Nieuwhuis). denk aan financiële consequenties clubaccommodatie (J.Kamphuis).
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11.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ±21.30 uur en wenst
iedereen goed fietsseizoen en nog resterend schaatsseizoen
toe.
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6000 m'fiets-en motorgebeuren
Met o.a.:

•

indoor-demonstraties
ATB-fietsen

•

motor-opstapdagen,
fiets- en motorvakanties,

•

modeshows van
fiets- en motorkleding

OPENINGSTIJDEN:
vrilttaaemaart
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topdag 10 maart 1

START ZOMERSEIZOEN 1991
Op zondag 3 maart start het zomerseizoen 1991! Vertrek om
9.30 uur bij café Marktzicht om 9.30 uur. Groep 1, 2 en 3!
In de maand maart wordt alleen nog maar op zondag gefietst.
Fietsen op de woensdagavond kan pas vanaf 3 april (zomertijd!). Let op (delen van) de jaarplanning telkens in info!
Houd je aan de (verkeers)regels en (club)richtlijnen en draag
een valhelm!

KLEDING / HERMAN LEFERINK 05413-3156
Nu het nieuwe wegseizoen weer begint is het verstandig even
te controleren of je'wielerkleding nog toereikend is. Zo
niet. neem dan even kontakt op met Herman Leferink. Hij
beschikt nog over een voorraad kleding maar niet meer over
elke maat. EHJS zal er bijbesteld moeten worden.
Behalve het zomershirt/ korte mouw en lange mouw, zomerjack
en winterjack in de bekende RTC-kleuren kun je nu ook in
bezit komen van een regenjack (ook in RTC-kleuren!) en van
een korte racehroek met kunstzeem en bovenstuk (kleur
met opdruk). De prijzen zijn als volgt:
ShirtAorte mouw
Shirt/lange mouw
Zomerjack
Winterjack
Regenjack
Korte broek

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

25,00
30,00
35.00
45.00
25,00
30,00

Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat

3-4-5-6-7-6
3-4-5-6-7-6
3-4-5-6-7-8
3-4-5-6-7-8
3-4-5-6-7-8
3-4-5-6-7-8

De levertijd bedraagt na bestelling door de club acht tot
tien weken en niet meer een half jaar zoals in het verleden
wel eens een keer is voorgekomen!
Je kunt je bestelling opgeven bij Herman Leferink. Oude
Gaarden 1 in Denekamp, telefoon 05413-3156. De betaling
geschiedt contant vooraf.

3. Notulen ledenvergadering 19 februari 1991.
Deze worden goedgekeurd.
4. Verslag secretaris over 1991
Wordt toegelicht door de secretaris. Hij
de Dinkellandtocht en veldtoertochten in
werking met De Peddelaars georganiseerd)
de RTC-Twente afgevoerd. Het clubweekend
vierdaagse en de Ronde van Denekamp. Het
Momenteel telt RTC-Twente 141 leden.

constateert een goede deelname van
1991. De Emslandtocht (in samenwas slecht bezet. De tocht is van
was geslaagd, alsmede de Rijwielledental is nog steeds stijgend.

5. Verslag penningmeester over 1991
De penningmeester constateert dat in financieel opzicht is 1991 goed jaar
geweest. Hij constateert wel enige verschillen tussen de begrote en
uitgegeven bedragen. Hij zou graag zien dat zoveel mogelijk leden hun
contributie automatische afdragen.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie geeft haar goedkeuring aan de financiële jaarstukken over 1991. De commissie wordt herbenoemd.
7. Vaststelling contributie
De contributie voor 1992 wordt vastgesteld op ƒ 60,- voor leden van 15 tot
65 jaar en voor leden jonger dan 16 jaar en 65 jaar en ouder ƒ 50,-.
8. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar waren Jan Goossink en Richard Hagel. Zij worden
met algemene stemmen herkozen.
9. Info
Besloten wordt het aantal keren dat info verschijnt terug te brengen tot 5
per jaar. Het moment dat info zal verschijnen zal afhangen van de aard van
de mededelingen. Het redaktie-team zal worden uitgebreid met Hans v.d.
Heyden en Bas Zweng.
10. Stand van zaken clubgebouw
De gemeente denkt aan de mogelijkheid van een multifunctioneel gebouw op
het zwembadterrein, waarin ook ruimte wordt gecreëerd voor RTC-Twente.
Konkrete voorstellen zijn er nog niet, alleen nog maar plannen in hoofdlijnen. De politiek zal hierover eerst nog een uitspraak moeten doen. Zodra
meer bekend is, zal het bestuur zich inspannen een zo compleet mogelijk
voorstel voor te leggen aan de ledenvergadering.
11. Programma 1992
-

16 februari 1992 veldtoertocht RTC-Twente
Zondag 8 maart start zomerseizoen.
Woensdag 11 maart bezoek Cannondale.
Controle 100 km. tocht Rijwielvierdaagse op 22 maart, 12 april, 10 mei
en 24 mei.
Zondag 26 maart de Dinkellandtocht. Dit jaar maar 1 afstand, nl. 125 km.
Nog geen datum clubweekend in verband met andere opzet. Gekeken zal
worden naar mooie tocht uit Nederlandse, Duitse of Belgische kalender.
Rijwielvierdaagse op 11 tot en met 14 augustus.
Ronde van Denekamp. Waarschijnlijk in braderieweek.
Op 11 oktober afsluitende clubrit in Bevergern.

Ideeën: Op 2e paasdag een tocht fietsen (Theo Meijer), op 2e Pinksterdag de
Elfstedentocht of Ronde van Drente (Willem Marcelis), ATB-weekend in de
Ardennen (Richard Nieuwenhuis).
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12. Rondvraag
Graag meer aandacht vvor jeugdleden (Hans Stokkelaar), graag technische
avond (Hans Stokkelaar). Kunnen we gebruik maken van nieuwe OWC-baan in het
Hulsbeek? (Theo Perik). Is het mogelijk om schaatsgroep beter herkenbaar te
maken (Theo Meijer). Zou het bestuur zich willen inspannen voor betere
schaatsmogelijkheid voor jeugd (Bas Zweng). Graag nieuwe RTC-groepsfoto
(Henk Scholten). Graag koopgids fietsen voor leden (Henk Scholten). De
voorzitter zegt toe de opmerkingen te zullen meenemen naar de bestuursvergaderingen.
Tot slot zegt Ad Kamphuis toe te willen zorgen voor een RTC-groepsfoto en
biedt Johan Busscher een groepsfoto van RTC-schaatsers op Weissensee aan
ten behoeve van sponsor Johan Smithuis. Tevens bedankt hij Geesje Bezuijen,
Theo Meijer en Bas Zweng voor goede voorbereiding en begeleiding van de
tocht op de Weissensee.
13. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 9.30 uur.

SCHAATSEN OP DE WEISSENSEE
Het is alweer ruim een maand geleden dat de alternatieve Elfstedentocht op
de Weissensee werd vereden. 15 RTC-deelnemers waren op deze schitterende
ijsvlakte van Karinthie vertegenwoord en allen hebben de tocht uitgereden.
De intensieve fiets- en schaatstrainingen hebben zich dan ook geloond.
Kortom, een prachtige belevenis.
Reisbureau "Meijer" had alles tot in de puntjes geregeld. Theo, nogmaals
bedankt. Op maandagavond half acht vertrok de kernploeg onder een grote
schare fans vanuit Bad Bentheim richting Hannover. Op het station in
Hannover moest nog een uur op de "slaaptrein" worden gewacht. Eindelijk
arriveerde om half elf de nachttrein richting Salzburg en iedereen zocht zo
snel mogelijk zijn gereserveerde slaapcabine op. Tegen elven lag menigeen
op een oor en droomde al van een schaatsoverwinning op de Weissensee.
Half zes. Johan Busscher wekt ons allemaal, want om zes uur moeten we op
het station in Wels overstappen. Het verdere verloop van de treinreis met
betrekking tot de problemen overstappen/uitstappen van de heren Haamberg en
Zweng is inmiddels bekend. We willen hier dan ook kort zijn. Het is de
organisatie tot op heden nog steeds niet duidelijk hoe deze ontsporing tot
stand is gekomen. Een ding is ons duidelijk: Bij de RTC maak je meer mee.
Dinsdagochtend arriveren we op een zonovergoten Weissensee bij Huize
Jakober. De familie Knaller verwelkomde ons met de bekende Obstler. Meteen
werden de koffers uitgepakt en de schaatsen aangetrokken om de ijsvlakte te
verkennen. Een perfecte ijsvloerl (Voor de kenners Bergvennenkwaliteit). De
Stichting Wintermarathon heeft over het meer een parcours uitgezet van 25
km. Op het parcours zijn drie verzorgingsposten ingericht, s'Avonds werd er
op de kamers nog wat (na)gekaart en om tien uur lag iedereen - ondanks het
luide snurken van een enkeling - te pitten.
Woensdag weer een schitterende dag. In de vroege ochtend werd er volop
getraind. Onder aanvoering van Karel Willemsen werd voor de pers door Jan
Kienhuis nog eventjes een kiekje gemaakt. s'Middags met de stoeltjeslift
naar de Neusacher Alpen. Van hieruit heb je een prachtige blik over de
Weissensee en de bergtoppen van de Slovenië en Italië. Johan toont aan
iedereen de kunst van het skieen.

FOTO'S WEISSENSEE
De foto's gemaakt op de Weissensee door Jan Kienhuis s.v.p. afhalen bij
Johan Busscher, Molendijk 3, Denekamp.
EUREGIOTOCHT MARECHAUSSEE
In deze editie van WIELCONTACT tref je informatie aan over de Euregiotocht
van de Koninklijke Marechaussee Overijssel op woensdag 8 april a.s. Een
prachtige en goed georganiseerde tocht. Louis Berghuis heeft deze tocht
vorig jaar meegefietst en heeft toen gevraagd of de tocht ook open stond
voor leden van RTC-Twente. Enige tijd geleden ontving hij bovengenoemde
informatie met de mededeling dat alle leden van RTC-Twente welkom zijn.
De kosten van deelname kunnen zowel aan de start als bij voorinschrijving
vooraf worden voldaan. Dit laatste heeft de voorkeur in verband met het
reserveren van een (waardevolle!) herinnering.
VACATURE BESTUUR DISTRICT OVERIJSSEL
In deze editie van WIELCONTACT tref je ook aan een omschrijving van een
tweetal functies die vacant zijn in het bestuur van het district Overijssel
van de NTFU. In middels hebben Jan Goossink en Willem Marcelis zich bereid
verklaard om één van de twee functies gezamenlijk in te vullen. We zouden
graag zien dat zich nog iemand zou aanmelden. Graag reaktie aan het adres
van Jan of Willem!
ZOMERTIJD
Let op! Op zondag 29 maart begint de zomertijd. We kunnen dus weer op
woensdagavond fietsen. Vanaf woensdag 1 april om 18.30 uur en vanaf
woensdag 29 april om 19.00 uur! Zie het RTC-jaarprogramma in deze editie
van RTC-NIEUWS.
NIEUWE LID
H.Hut, Den Alerdinck 8, 7591 DZ Denekamp, 05413-52623
H.Will, Ortveld 21, Lage(D), 05941-1666
TE KOOP
Mijn zeer goed onderhouden RACEFIETS. Gazelle AA Special frame 60 cm.
Bouwjaar 1983. Onderdelen steeds gemoderniseerd. Prijs: ƒ 1000,- met gratis
Cateye-fietscomputer. Hans van der Heijden, 05410-21883.

NOTULEN LEDENVERGADERING 11 FEBRUARI 1992
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
(45 leden) van harte welkom.
2. Mededelingen
- FEP kan worden afgehaald op vrijdag 21 februari 1992 van 18.30 uur tot
19.30 uur in café Marktzicht.
- Er is nieuwe kleding besteld. Reserveren kan bij Herman Leferink.
- Op 21, 22 en 23 februari a.s. is er Fiets-Rai. Er is nog plaats in de
bus die Cannondale laat rijden. Prijs ƒ 20 per persoon.
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INFO IN EEN NIEUW JASJE
Op de ledenvergadering van 11 februari j.1. is besloten om het info een
nieuwe impuls te geven. Onder andere door het info-team uit te breiden met
een tweetal redaktieleden en door 'info' zes keer per jaar uit te brengen
in plaats van 10 a 11 keer. Een nieuwe impuls betekent al gauw nieuwe
ideëen, dus ook een nieuwe vormgeving en een nieuwe titel: 'WIELCONTACT'.
We hopen dat de nieuwe vormgeving en de nieuwe titel in de smaak zullen
vallen.
In dit nummer zijn de gebruikelijke advertenties achterwege gelaten. We
willen in overleg met onze adverteerders proberen nieuwe advertenties op te
stellen en deze opnemen in de volgende editie (tnei-juni).
OPROEP AAN ALLE RTC-ERS
Heb je iets leuks te vertellen, stuur het dan naar een van de redaktieleden
van WIELCONTACT (voor namen, zie binnenzijde omslag). Dit kan een eigen
belevenis zijn, maar ook een interessant verhaal uit een blad. Het moet wel
origineel en informatief zijn of enige humor bevatten. De redaktie wacht de
komende maanden in spanning af
CONTROLE 100-KM. TOCHT RIJWIELVIERDAAGSE
Op zondag 22 maart a.s. wordt de eerste 100-km-controle-tocht van de
Rijwielvierdaagse verreden. Vertrek om precies 8.30 uur vanaf café Marktzicht. De volgende controletochten vinden plaats op 12 april, 10 en 24 mei
TOERTOCHT OP 2e PAASDAG
Op de 2e paasdag (20 april) nemen we als club deel aan de de Paastoertocht
van RTC-Hengelo. Afstand 80 km. Vertrek om 9.00 vanaf BWO-sportcomplex
(tegenover China-garden) bij binnenkomst Hengelo. Wil je meefietsen dan
wordt je geacht om precies 9.00 uur in Hengelo te zijn. Vertrek vanuit
Denekamp per fiets (café Marktzicht) om 8.15 uur. Zie FEP bladzijde 57.
EIGEN TOERTOCHT OP 2 6 APRIL
Op zondag 26 april organiseren zelf de Dinkellandtocht. Dit keer over een
afstand van 125 km. in plaats van 100 en 150 km. De route gaat van Denekamp
naar Nordhorn, Wietmarschen, Lohne, Lingen, Brogbern, Lengerich, Rentrup,
Thuine, Messingen, Baccum, Bramsche, Emsburen, Engden, Brandlecht en weer
terug naar Denekamp. Onderweg zijn er twee pauzes. Als club vertrekken we
om 8.30 uur vanaf de kantine van Sportclub Denekamp aan de Oldenzaalsestraat. Zie ook FEP bladzijde 62.

TOERTOCHT OP 3 MEI
Op zondag 3 mei nemen we als club deel aan de Twente rit van OWC Oldenzaal,
Afstand 60 km. Vertrek om 10.00 uur vanaf het clubgebouw van OWC aan de
Hoge Haerlaan in Oldenzaal. Vertrek vanuit Denekamp om 9.30 per fiets,
vanaf café Marktzicht (gebruikelijke vertrektijd).
FEP NOG NIET ONTVANGEN?
Op vrijdag 20 maart zal Willem Stipdonk aanwezig zijn in café Marktzicht
van 19.00 uur tot 19.30 uur om de FTK + FEP + Toerboekje uit te reiken.

