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JANUARI-FEBRUARI 1993

UITNODIGING
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DONDERDAG 18 FEBRUARI 1993
IN CAFÉ MARKTZICHT
OM 19.30 UUR
AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Verslag jaarvergadering 11 februari 1992
Verslag 1992 secretaris
Verslag 1992 penningmeester
Verslag kascontrolecotnmissie over 1992 en benoeming
leden kascontrolecommissie over 1993
Vaststelling contributie 1993
Verkiezing bestuursleden
Programma 1993
Rondvraag
Sluiting

ad 3.

Zie info maart/april 1992

ad 4.

Wordt uitgereikt op de vergadering

ad 5.

Wordt uitgereikt op de vergadering

ad 6.

In de kascontrole-commissie over 1992 hebben zitting Ad Kamphuis
en Leo Engbers.

ad 7.

Het bestuur zal voorstellen om de contributie over 1993 niet te
wijzigen. Dus ƒ 60,- voor leden van 16 jaar en ouder en ƒ 50,- voor
leden jonger dan 16 jaar en 65 jaar en ouder.

ad 8.

Bestuursleden worden voor een periode van twee opeenvolgende jaren
gekozen. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar.
Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Willem Stipdonk, Herman
Leferink en Gerard Meijer. Tegenkandidaten kunnen tot 15 februari
1993 schriftelijk worden aangemeld bij Willem Stipdonk. De aanmelding moet zijn ondertekend door minimaal vijf leden.

ad 9.

Concept-progreunma wordt uitgereikt op de vergadering.

Na afloop van de vergadering zal een diaserie worden vertoond over de reis
naar Amerika van Willem Marcelis, Gerard Meijer, Marcel Weustink en Jan
Goossink naar Amerika.

VELDRIJDEN
Op 14 februari organiseren we onze eigen veldtoertocht. Vanuit de kantine
van Sportclub Denekamp naar Ootmarsum, Vasse en Mander en via Duits
grondgebied en Tilligte weer terug naar Denekamp. We verwachten veel
deelnemers (vorige toertocht in november 325). Als club vertrekken we om
9.00 uur vanaf de kantine van Sportclub Denekamp.
Op zondag 21 februari is er geen veldrijden in verband met carnaval. Op
zondag 28 februari rijden we voor de laatste keer!

LANGLAUFEN IN HET SAUERLAND
De geplande tocht naar het Sauerland op 21, 22 of 23 december kon helaas
niet doorgaan! Geen sneeuw 1 We doen nog een poging! Maar dan alléén als
hier in Twente en dus ook in het Sauerland sneeuw ligt. Vooraf dus moeilijk
te bepalen wanneer. Ergens in januari of februari.
Zodra de omstandigheden goed zijn nemen we aktie. We bellen dan een aantal
leden op met de vraag of er belangstelling bestaat, enz, enz. Om te kunnen
gaan hebben we minimaal 45 betalende personen nodig. Geschatte kosten per
deelnemer: tussen de 20 en 25 gulden voor de bus en tussen de 10 en 15
gulden voor het huren van een paar langlaufski's + schoenen.
WIELERBAAN IN HET HULSBEEK
Gedurende de herfst en de winter kan men op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond gebruik maken van de wielerbaan in 'Het Hulsbeek'. De baan is dan
verlicht van 18.30 uur tot 20.30 uur. Om de kosten van de verlichting te
dekken, wordt een bijdrage gevraagd van ƒ 1,50. Te voldoen aan een van de
aanwezige OWC-leden. Graag met gepast geldi
BEGIN WEGSEIZOEN
Even vooruitkijken!
Het wegseizoen start op zondag 7 maart a.s. Dezelfde
vertrektijd (9.30 uur), dezelfde vertrekplaats (café Marktzicht), dezelfde
groepen (groep 1, 2 en 3).
Op zondag 28 maart treedt de zomertijd in werking. Dat betekent dat we
vanaf 31 maart weer kunnen fietsen op woensdagavond. Vertrek 18.30 uur
vanaf café Marktzicht.

SCHAATSNIEUWS
"Heel Nederland schaatst". Zo luidde rond de jaarwisseling de titel op de
voorpagina van de Telegraaf. Heerlijk glijden over bevroren plassen en
kanalen en volop genieten van het prachtige weer.
Ook de Denekampse ijsbaan ging open. "Het was 'n klei'n" zei Johan Busscher, "maar het aanbrengen van de klei tegen de houten beschoeiing heeft
echt geholpen. Zelfs achterin is alles dichtgevroren". De ijsmeesters
konden dan ook als vanouds een perfecte baan presenteren. Hulde. Inmiddels
hadden diverse RTC-schaatsers al geoefend op de Bergvennen om zo deel te
kunnen nemen aan de Blokzijlermeertocht, die op 6 januari j.1. plaatsvond.
Kortom, een prima start voor de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.
Inmiddels zijn op dinsdag 19 januari de volgende schaatsers vertrokken naar
de Weissensee: Herman Vollenbroek, Teun van Deth, Frans en Jan Oude
Nijeweme, Gerrit Hesselink, Rene Lukens, Johan Nijhuis, Theo Meijer, Jan
Eppink, Arnold Cornelissen, Gregor den Ouden, Johan Busscher, Alfons
Weernink en Bas Zweng. Een aantal zal voor de eerste keer deelnemen. Teun
van Deth heeft zelfs diverse schaatscursussen gevolgd en heeft onlangs op
de Denekampse ijsbaan zijn krachten met plaatselijke kanonnen kunnen meten.
Of zal het een "Noord Deurninger aangelegenheid" worden nu Arnold Cornelissen samen met Jan Eppink zijn beste schaatsbeentje in/voorzet?
Een ding is zeker. We kunnen nog veel vuurwerk verwachten. Op zondagavond
24 januari a.s. om half negen weten we meer. Dan zal de schaatsgroep op het
station in Bentheim aankomen. In onze volgende editie vermelden wij een
uitgebreid reisverslag.
Een pluim verdient Theo Meijer, want
organisatie tot in de puntjes geregeld.
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MAART-APRIL 1993

NOTULEN LEDENVERGADERING 19 FEBRUARI 1993
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen
(32 leden) van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van punt 9b: verrichten
tegenprestatie bij bosbeheerders (voorstel commissie veldrijden)

2.

Mededelingen
RTC-Twente, ZO Arke-De Dinkel en Snoeijink Reizen-Devoko hebben op 19
januari een gezamenlijke brief gestuurd naar de gemeente Denekamp met
verzoek om informatie te verstrekken over de stand van zaken rondom de
aanvraag naar clubaccomodatie. Deze brief heeft ertoe geleid dat er op
maandag 15 februari overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente
Denekamp en de drie verenigingen met als resultaat dat de gemeente (1)
bereid is om de kleedruimte van het voormalige instructiebad 'om niet'
af te staan, (2) toestemming verleent om gezamenlijk een verbouwingsplan op te stellen, (3) krachtens de subsidieverordening bereid is om
primaire voorzieningen (douches, kleedruimten, etc.) financieel te
ondersteunen en (4) nadruk legt op een grote mate van zelfwerkzaamheid. Afgesproken is dat de drie verenigingen in gezamenlijk overleg
gaan werken aan een plan. Het plan zal t.z.t- worden voorgelegd aan de
ledenvergadering. De reakties uit de vergadering zijn verdeeld (is er
wel behoefte aan een clubgebouw, een clubgebouw heeft juist een
positieve uitstraling op de club).

3.

Notulen ledenvergadering 11 februari 1992.
Deze worden goedgekeurd.

4.

Verslag secretaris over 1992
Wordt toegelicht door de secretaris. Hij constateert een grote deelname aan met name de veldtoertochten. Het clubweekend in Zevenhuizen was
geslaagd, alsmede de forumavond in november. Het ledental bedraagt
momenteel 147. Wel is gebleken dat het afwikkelen van een schadegeval
bij een verzekering in vele gevallen tijdrovend is en dat de verzekeringsmaatschappijen zich strikt houden aan de regels. Hij geeft de
leden in overweging een A of B-certificaat te nemen (zie FEP). De
vergadering gaat akkoord met zijn verslag.

5.

Verslag penningmeester over 1992
De penningmeester constateert dat in financieel opzicht is 1992 goed
jaar geweest. De vergadering gaat akkoord met zijn verslag.

6.

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie geeft haar goedkeuring aan de financiële
jaarstukken over 1992. Als nieuw lid voor 1993 wordt benoemd René
Evers met dank aan Leo Engbers die aftreedt. De nieuwe samenstelling
luidt derhalve: René Evers en Ad Kamphuis.

7.

Vaststelling contributie
De contributie voor 1993 wordt (ongewijzigd) vastgesteld op ƒ 60,voor leden van 16 tot 65 jaar en voor leden jonger dan 16 jaar en 65
jaar en ouder ƒ 50,-.

8.

Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar zijn Willem Stipdonk, Gerard Meijer en Herman
Leferink. Zij worden met algemene stemmen herkozen. Willem Stipdonk
deelt mede dat dit zijn laatste termijn zal zijn.

9a.

Programma 1993
- Zondag 7 maart start zomerseizoen.
- Controle 100 km. tocht Rijwielvierdaagse op 28 maart, 4 april, 9 mei
en 6 juni.
- Zondag 25 april de Dinkellandtocht. 80 km. en 125 km.
- Woensdag 9 juni individuele tijdrit parcours Groot Agelo
- Rijwielvierdaagse op 17 tot en met 20 augustus.
- Op 18/19 september clubweekend in Zuid Limburg.
- Zondag 2 oktober koppeltijdrit parcours Groot Agelo
- Op 26 november feestavond
- Op 6 oktober start schaatsen
- Op 17 oktober start veldrijden
- Op 7 november Ie veldtoertocht.
- Op 29 december een extra clubveldtoertocht.

9b.

Verrichten tegenprestatie bij bosbeheerders
Willem Marcelis en Louis Berghuis maken ons attent op een uitstekende
mederking van de bosbeheerders in het winterseizoen. Zij stellen een
tegenprestatie voor. Het idee wordt door de vergadering positief
ontvangen. Een groot aantal leden geven zich hiervoor op (namen bij
bestuur bekend).

10.

Rondvraag
Niet alle pijlen worden opgehaald na toertocht of ander evenement
(Martin Kolbrink, Gerard Ensink, Gerard Ros). Voorzitter zegt meer
aandacht toe en wijst daarbij op gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Graag binnenkomende info van andere clubs of organisaties naar leden
(Henri Grunder). Voorzitter stelt voor om het binnenkomend materiaal
voor elk lid beschikbaar te stellen in RTC-infomap bij café Marktzicht.

11.

Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 9.30 uur.

INGEZONDEN BRIEF
Op de algemene ledenvergadering maakte het bestuur haar plannen bekend
omtrent de bouw van een clubgebouw. Na enkele oriënterende gesprekken met
de gemeente wil men zich nu gaan beraden over nadere vorm en plaats van het
gebouw.
Een eigen onderkomen lijkt op voorhand een aantrekkelijk idee maar het moet
wel door de meerderheid van de leden gesteund worden. Tijdens de vergadering bleek de vastberadenheid van het bestuur ten aanzien van de realisering van het clubgebouw. Er werd immers weinig gelegenheid tot discussie
geboden.

