WIELCONTACT 1994,

JANUARI-FEBRUARI

NUMMER 1

1994

UITNODIGING
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DONDERDAG 24 FEBRUARI 1994
IN CAFÉ 't STERRENBOS in BEUNINGEN
OM 19.30 UUR

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening en vaststelling agenda
MededeI i ngen
Verslag jaarvergadering 18 februari 1993
Verslag 1993 secretaris
Verslag 1993 penningmeester
Verslag kascon t ro I ecomtn i ss i e ,
benoeming leden kascontrolecommissie 1995
Vaststelling contributie 1994
Verkiezing bestuursleden
Programma 1994
Regionaal overleg
Clubgebouw
Rondvraag
Sluiting

ad 3,

Zie

info maart/april

ad 4,

Wordt

uitgereikt op de vergadering

ad 5,

Wordt

uitgereikt op de vergadering

ad 6,

In de kascontrole-commissie 1994 hebben zitting Ad Kamphuis
en René Evers.

ad 7.

Het bestuur zal voorstel len om de contributie over 1994 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 bestuursl id is onmiddel I ijk
herkiesbaar. Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Jan Goossi nk en Richard Hagel. Tegenkandidaten kunnen tot 20 februari
1994 schriftelijk worden aangemeld bij Willem Stipdonk. De
aanmelding moet zijn ondertekend door minimaal vijf leden.

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1993

Op de ledenvergadering van 18 februari 1993 heeft Willem
Stipdonk kenbaar gemaakt dat hij zijn funktie als secretaris
van RTC wenst te beëindigen. In Wielcontact van september/
oktober heeft het bestuur leden opgeroepen zich als kandidaat
aan te melden om Wi I Iem op te volgen. Als belangstel lende
heeft zich Hans Stokkelaar aangemeld. Om een beeld te krijgen
van de werkzaamheden en het tijdsbeslag die de funktie van
secretaris met zich meebrengt, heeft Hans zich inmiddels
laten informeren door Willem Stipdonk.
Het bestuur zou Hans Stokkelaar als kandidaat-secretaris
willen voordragen aan de ledenvergadering. Tegenkandidaten
kunnen zich tot 20 februari 1994 {nog steeds) aanmelden bij
Wi I Iem St i pdonk.
De gekozen kandidaat zal
i ngewerk t.

gedurende 1994 door WiIIem worden

ad 9.

Concept-programma wordt uitgereikt en bsproken op de vergadering. Oproep aan al Ie leden! Graag suggesties voor ons clubweekend 1994!

ad 10.

Op de ledenvergadering volgt informatie over het 'regionaal
overleg'. In het regionaal overleg hebben zitting OWC
Oldenzaal, RTC Twente, LWC Losser, RTC Hengelo, WTC Geesteren
en WTC Tubbergen. Een belangrijke aktiviteit van het
regionaal overleg is de organisatie van de 'Pijl van Twente',
een gezamenl ijke toertocht die op 5 juni a.s. wordt verreden.
Hierover is in dit nummer 'Wie I contact ' een artikel opgenomen. Het is de bedoeling dit artikel te plaatsen in het
eerstvolgende nummer van Toerfietsmagazine.

ad 11.

De gezamenlijke besturen van RTC Twente, Arke De Dinkel en
Snoeyink Reizen Devoko hebben op 14 juni 1993 bij het College
van B&W van de gemeente Denekamp een plan ingediend tot
verbouw van de buitenk Ieedaccomodatie tot c I ubaccommodatie
ten behoeve van de verenigingen RTC Twente, Arke De Dinkel en
Snoeyink Reizen Devoko. In het plan zijn de resultaten
verwerkt van vooroverleg dat de drie verenigingen in maart,tf
april, mei en juni met elkaar en met funktionarissen van de ^^
gemeente hebben gehad.
Het plan bestaat uit de volgende onderdelen (stukken ter
inzage op de ledenvergadering van 24 februari):
1. Motivering en funktionaIiteit
2 . Ontwerp
3. Kostenbegroting en subsidiabel
4. Beheer.

deel

De gemeente Denekamp heeft op dit plan op 13 januari 1994 als
volgt gereageerd: 'Wij hebben besloten om de buitenkleedaccommodatie bij het sportcomplex Dorper Esch te reserveren
voor toekomstige ontwikkelingen die, gelet op hun aard, beter
aansluiten bij de doelstellingen van het zwembadcomplex. Derhalve zullen wij geen medewerking verlenen aan het door U
ingediende verzoek.'
Het bestuur wil op de vergadering van 24 februari a.s. graag
met aanwezigen van gedachten wisselen over de nieuw onstane
si t uat ie.
4B
Na afloop van de vergadering
jes worden uitgedeeld!

zullen de FEP's,

FTK-kaarten

en toerboek-

w

iJN ALGEMENE LEDENVERGADERING RTC TWENTE D.D. 24-02-1994

Pla.-ts
Aanwezig

: 't Sterrebos te Beuningen.
: 36 leden.

»

1.

Voorzitter opent vergadering om 19.35 uur en heet iedereen welkom

2.

Mededelingen. Geen

3.

Notulen 1993.
Opmerkingen bij 9b : Tegenprestatie ten behoeve bosbeheer voorgelegd aan Natuurmomenten en besproken in regionaal overleg. Natuurmonumenten: tegenprestatie is niet
nodig. Verdere notulen accoord.

4.

Verslag secretaris
Verslag uitgedeeld en toegelicht door secretaris. H.Stokkelaar: De feestavond op
zich wel geslaagd maar de plaats (Oud Ootmarsum) gezien de jeugdleden te ver weg.
Reaktie B.Zweng: tegemoetkoming leden Ootmarsum. Bovendien fietsen jeugdleden regelmatig in het weekend naar Tijs te Lattrop. Zelfs nog op die feestavond.
Secretaris: 35 km Fietstocht/ in juni als onderdeel Euregiofeest is mislukt als
gevolg van het slechte weer. De secretaris legt de vergadering de vraag voor of
hiervan een jaarlijks terugkerend evenement gemaakt moet worden. Reactie A.Kamphuis: er is in het verleden ook al iets dergelijks georganiseerd. Was geen succes
(8 deelnemers). Voorzitter: wellicht te combineren met 'open dag' J.Busscher: in
combinatie met Koninginnedag? Bestuur zal over het voorstel nog eens nadenken en
reakties meenemen. De verdere verslaggeving van de secretaris wordt akkoord bevonden.

t

Verslag van de penningmeester.
Wegens de verhuizing van de penningmeester komt financieel verslag later. Wel kan
hij al mededelen dat de financiële positie van de vereniging gezond is. Dit is met
name te danken aan de hoge opbrengsten van de veldtoertochten. Ook de verkoop van
de clubkleding loopt goed. Toch hadden aan het eind van vorig jaar ongeveer 25
personen hun contributie nog niet voldaan! Het financieel verslag zal na gereedkoming en kontrole door kaskommissie worden gepubliceerd in Wielcontact. R.Evers:
moeten de reserves toenemen? Voorzitter: het laten oplopen van de reserves is niet
de bedoeling, maar gebeurt wel bewust ten behoeve van grote(re) uitgaven b.v.
aanhanger.

6.

Verslag kaskommissie.
De kaskommissie kan op dit moment nog geen verslag uit
brengen maar
zal dit
alsnog doen. Zie punt 5. Aftredend A. Kamphuis. Nieuwe kaskommissie R. Evers enT
Perik.

7.

Kontributie
Vergadering
wijzigingen

8.
•

9.

gaat

akkoord

met

voorstel

van

het

bestuur

om

contributie

niet

te

Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Goossink (voorzitter) en Richard Hagel (penningmeester). Vergadering gaat akkoord met herbenoeming. W.Stipdonk beëindigt funktie
als secretaris. Bestuur stelt H.Stokkelaar voor als opvolger. De vergadering gaat
hiermee akkoord. De voorzitter heet Hans welkom in het bestuur en feliciteert hem
met de benoeming. W.Stipdonk zal hem de komende maanden inwerken.
•
Programma 1994
Uitgereikt exemplaar op de tafel en toelichting door voorzitter
6 Mrt
Opening wegseizoen
27 Mrt
lOOkm R4D route kontrole
17 Apr
lOOkm R4D route kontrole
24 Apr
Dinkellandtocht
12 Jun
lOOkm R4D route kontrole
26 Jun
100km R4D route kontrole
5 Jun
Pijl van Twente
17-18 Sept Clubweekend Limburg
P.de Nie: Emslandtocht Lingen? Bevergern? Holterberg?
R.Nijmeier/R.Evers; Idee permanente tijdritl
Schaatsen: Onderzoek haalbaarheid van een kunstijsbaan 400m in Twente. Meenemen
naar Regionaal overleg.
Veldrijden: Start seizoen op 16 okt 1994. Afgelopen seizoen was groot succes. Wel
aantal opmerkingen over rijgedrag in de natuur, illegaal meerijden en manier van
rijden in groepsverband (wild, onstuimig en vaak grote groepen). Wat doen?I
n
Regionaal overleg besproken. Regionaal overleg stelt A4-tje op met regels met als
doel dit A4-tje bij alle 6 clubs verspreiden (in clubblad en tijdens de veldtoertochten) + sturen van afschrift naar NRTU.
P.de Nie: Beter de verkeersregels in acht nemen1 Wordt ondersteunt door het
bestuur. In Wielcontact zaal hieraan aandacht worden besteed.

Regionaal overleg.
Verloopt succesvol. Uitstekende samenwerking tussen de zes deelnemende clubs.
Commissie werkt intensief aan voorbereiding Pijl van Twente. Bovendien is een begin
gemaakt met onderwerp verzekering. Huidige opzet is niet toereikend (buitenlanddekking is niet afdoende, wat te doen met grote evenementen zoals de R4D, systeem
witte inschrijf kaarten niet waterdicht, etc). Wat te doen om beter verzekerd te
zijn?
11.

•

Clubgebouw
De gezamenlijke besturen van RTC Twente, Arke De Dinkel en Snoeyink Reizen Devoko
hebben op 14 juni 1993 bij het College van B&W van de gemeente Denekamp een plan
ingediend tot verbouw van de buitenkleedaccomodatie tot clubaccommodatie ten
behoeve van de verenigingen RTC Twente, Arke De Dinkel en Snoeyink Reizen Devoko.
Plan bestaat uit 4 delen: motivering, ontwerp, kostenbegroting, beheer en exploitatie. De voorzitter geeft een toelichting op de plannen.De gemeente Denekamp heeft
op dit plan op 13 januari 1994 als
volgt gereageerd: 'Wij hebben besloten om de
buitenkleedaccommodatie bij het sportcomplex Dorper Esch te reserveren voor toekomstige ontwikkelingen die, gelet op hun aard, beter aansluiten bij de doelstellingen
van het zwembadcomplex. Derhalve zullen wij geen medewerking verlenen aan het door
u ingediende verzoek.'Reacties leden. J.Kamphuis: weinig nut clubgebouw. Waarvoor
nodig? H.v.d. Heyden: op goedkope manier was een goed clubgebouw te realiseren,
moest nog wel kosten-baten analyse komen. J.Busscher: misschien via publicatie
media, publiek beïnvloeden. B.Zweng: wordt dit plan gedragen door de leden?
R.Evers: bepaalde clubs hebben er wel draagkracht voor, wij niet. Moet geen café
functie hebben en hoe met onderhoud zoals schilderen enz. A. Kamphuis: willen we
dit delen met 3 clubs, en wie betaalt dan wat. H.Bodde: is iedereen het eens met
deze koppeling, wat zijn de belangen van Veldhuis, en is er behoefte. R.Evers: wie
beheert clubkantine. J.Busscher: samen iets doen met IJsclub (de ruimte beneden bij
tennis club). R.Brummelhuis: Direct bij zwembad wel zinvol voor De Dinkel.
H.Stokkelaar: Skihut van SCMD te gebruiken? Voorzitter vat samen: 1. Hebben we een
clubgebouw nodig? Meerderheid van de vergadering zegt dat we geen clubgebouw nodig
hebben. 2. Is het verstandig om met IJsclub te overleggen als zich een gunstige
gelegenheid voordoet? Vergadering antwoord bevestigend. Leden zullen geïnformeerd
worden via Wielcontact. Eventueel zal extra vergadering worden uitgeschreven.

12.

Rondvraag
R.Evers: Relatie RTC-IJsclub niet optimaal. Wanneer wedstrijd organiseren? En hoe?
Antwoord: 3 jaar geleden afspraak gemaakt. Bestuur zal opnieuw overleggen met
IJsclub.
H.Stokkelaar: Publiciteit kan beter b.v. Denekamps Weekblad wekelijks. Antwoord: Er
komt artikel in Denekamps Weekblad (Stokkelaar)
H.Stokkelaar: Wordt infomap met daarin informatie over toertochten en allerlei
wetenswaardigheden over het toer/race fietsen en schaatsen c.q. info KNSB veel
gebruikt?
Antwoord: door enkele personen. Graag handhaven bij Marktzicht, eventueel op een 2e plek
J.Kamphuis: Er bestaan plannen bij SCMD om bij CR. Wubbenhof een ijsbaan te maken.
Kan schaatsgroep van RTC medewerking verlenen? Antwoord: Verdere uitwerking plannen
SCMD afwachten.
Th.Perik: In aansluiting van het bezoek aan SHIMANO zou het wel eens interessant
zijn om b.v. bij Gazelle de bouw van een racefiets te kunnen meemaken. Mogelijk?
Antwoord: Het bestuur stelt zich open voor suggesties en mogelijkheden en zal
•proberen weer iets te organiseren
Th.Perik: Groep drie zal weer maandelijks in de regio een tocht bezoeken. Informatie volgt in Wielkontakt.
A.Kamphuis: 15 Augustus zal CAD met cycle-tours een dia voorstelling verzorgen bij
Marktzicht over fietsreizen. Bestuur zal regionale clubs hierover informeren.
13.

Sluiting.
Om 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.

