WIELCONTACT

JANUARI-FEBRUARI 1997

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algenrrene ledenvergadering van RTC Twente vindt plaats op WOENSDAG 27 FEBRUARI 1995^ café-restaurant De Moll, Nordhornsestraat 22 in Denekamp. De vergadering
begint om 19.30 uur. Elk lid van RTC Twente wordt uitgenodigd de vergadering bij te
wonen.
Agenda
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Verslag jaarvergadering 21 februari 1996
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Begroting 1997
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming leden kascontrolecommissie 1997
Vaststelling contributie 1997
Verkiezing bestuursleden
Start wegseizoen 1997
Tour de Pré Pain
Gezinstocht koninginnedag
Run-Bike-Run
Rijwielvierdaagse
Ronde van Nederland
Veldrijden
Schaatsen
Andere aktiviteiten
Beleid initiatieven van leden
RTC naar de USA in 2000
De regionale samenwerking
Opslag RTC-spullen
Idee vaste toeristische routes in omgeving Denekamp
Medische keuring
Kleding
W.v.t.t.k
Rondvraag
Sluiting

ad 5.

Het bestuur zal voorstellen om de contributie over 1997 niet te wijzigen. Dus
f 60,- voor leden van 16 jaar en ouder en f 50,- voor leden jonger dan 16 jaar
en 65 jaar en ouder.

ad 6.

Bestuursleden worden voor een periode van twee opeenvolgende jaren gekozen. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar. Aftredend zijn dit
jaar Herman Leferink en Gerard Meijer. Beiden stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot 19 februari 1996 schriftelijk worden aangemeld bij Hans
Stokkelaar. De aanmelding moet zijn ondertekend door minimaal vijf leden.

Na afloop van de vergadering zullen de TEP's, FTK-kaarten en toerboekjes worden
uitgedeeld! We zullen de TEP's, FTK-kaarten en toerboekjes vooraf in enveloppen doen.
Nu al een verzoek: neem op 27 februari ook de enveloppe mee van RTC-ers die bij jou in
de buurt wonen, want versturen per post is erg duur.
Het bestuur.
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NIEUW WEGSEIZOEN
Een nieuw wegseizoen ligt weer voor ons. Vele mogelijkheden zijn inmiddels weer
bekeken en veel afspraken zijn inmiddels weer gemaakt.
In dit nummer van Wielcontact tref je aan een (beknopt) verslag van de ledenvergadering die 27 februari plaatsvond, allerhand informatie over toertochten, een tweetal
artikelen over medische aspecten van de wielersport (van Internet gehaald door Hans
Westerik) en vele andere zaken.
Heb je dit seizoen plannen of heb je iets leuks meegemaakt of wil je zomaar iets kwijt,
dan is Wielcontact de ideale mogelijkheid om je clubleden er over te informeren. Dus
pak de pen of liever de computer (W.P. 5.1 of 6.0) en lever kopij in bij één van de
redaktieleden. Een prettig zomerseizoen toegewenst!
De redaktie
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 FEBRUARI 1997
Plaats
Aanwezig
Notulist
1.

: De Möll Denekamp
: 61 leden
: H. Leferink

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en deelt mede dat de bestuursleden
H.Stokkelaar en G.Meijer zich hebben afgemeld hebben voor deze vergadering in
verband met verblijf elders. Agendapunt '20jarig bestaan van RTC Twente' wordt
toegevoegd.
2.

Verslag vorige vergadering

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 23 februari 1996 wordt accoord
bevonden met dank aan de notulist.
3.

Jaarverslag secretaris over 1996

Het jaarverslag van de secretaris wordt bij afwezigheid van de secretaris van maand tot
maand toegelicht door de voorzitter.
Jan De bijeenkomst met wereldfietser Frank van Rijn wordt in deze maand als erg
succesvol omschreven en is zeker voor herhaling vatbaar. Willem Stipdonk maakt
bekend dat Frank inmiddels door China heeft gefietst en dat er een nieuw boek uit
is van zijn fietstocht door Australië.
Feb De 2e veldtoertocht trok een gering aantal deelnemers. Dit was al de tweede keer
dat belangstelling terugliep. Het bestuur heeft gezocht naar een andere datum voor
deze tocht en deze gevonden heeft in de periode tussen kerst en nieuwjaar.
Mrt Aan de drie reanimatieavonden die we in clubverband hebben georganiseerd namen
14 leden deel. De avonden werden door alle deelnemers als bijzonder zinvol
ervaren.
Apr De Dinkellandtocht telde 272 deelnemers, waarvan 55 eigen leden. Een goede
deelname. Op Koninginnedag heeft voor het eerst een groep uit de organisatie van
de R4D een fietspuzzeltocht voor de inwoners van Denekamp georganiseerd. De
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Mei
Jun
Jul
Aug

Sep
Okt
Nov

Dec

tocht was een groot succes met een goede deelname en de voorbereiding voor
1997 is alweer in gang gezet.
Op 19 mei werd voor de tweede keer de Run-Bike-Run georganiseerd. Aantal
deelnemers nam met 40 toe.
De eerste tijdrit voor clubleden met goede deelname
De 21e R4D van Denekamp werd van 30 juli t/m 2 aug. verreden met meer dan
1100 deelnemers. Een succes, gezien de terugval van het aantal deelnemers bij de
andere vierdaagsen in Twente.
De tocht in de Elzas waaraan door 6 clubleden werd deelgenomen was een mooi
fietsweekend met goed weer en fantastische routes. Helaas is er bij het organiseren het een en ander misgelopen. Bestuur erkent dit. Gehoopt wordt dat dit in de
toekomst niet meer zal gebeuren.
In deze maand geen bijzondere gebeurtenissen. Als club deelgenomen aan de
Euregiotocht in Nordhorn. Hier waren we weer de grootste deelnemende
vereniging, wat weer een grote beker opleverde.
Wegseizoen afgesloten met een tijdrit en daarna gezellige afsluiting
In deze maand is de eerste veldtoertocht van dit winter seizoen gehouden. Was
een groot succes. Het aantal deelnemers was weer hoger dan in voorgaande jaren
(430). Op 9 nov. vond de opening van de Pré Pain bakkerij in Oldenzaal plaats.
Deze receptie werd door ongeveer 60 tot 70 clubleden goed bezocht en is hierdoor
wederom een van de hoogtepunten van de relatie met onze sponsor geworden. We
werden als club goedbedacht met een donatie voor de USA-tocht in het jaar 2000.
Verder was er tijdens deze receptie een bezichtiging van de nieuwe bakkerij en
nadien een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Aan de feestavond die eind november plaatsvond nam een groot aantal RTC-ers
deel. De avond begon met een wandelpuzzeltocht door Denekamp. Na de tocht
hebben we gezellig bij elkaar gezeten in De Timp. Met dank aan de organisatoren
(R.Hagel, W.Stipdonk)
Tussen kerst en nieuwjaar op zondag 29 dec. hebben we in clubverband een
veldtoertocht gereden met een route van Pieter de Nie. Deze tocht werd onder vrij
koude omstandigheden gefietst en was ongeveer 70km lang. Toch hebben zo'n 35
tot 40 clubleden hieraan deelgenomen, maar vond menigeen de tocht te lang.

4. Financiën
Het verslag van de penningmeester Leo Engbers wordt door middel van sheets toegelicht. Hieruit blijkt wederom dat RTC Twente een financieel gezonde vereniging is. Het
kleine exploitatieverlies van fl 977,- over 1996 wordt veroorzaakt door het feit dat in
1996 alle aangeschafte materialen in een keer zijn afgeschreven.
De begroting over 1997 vermeldt een bijdrage van f 2500.-van onze sponsor, bedoeld
om de reis naar de USA in 2000 voor een ieder beter bereikbaar te maken. Op de
begroting voor 1997 heeft het bestuur een post van f 5200,- gereserveerd om
initiatieven van leden te ondersteunen. Voorwaarde: ondersteuning geldt voor groepen
en de deelname moet openstaan voor elk RTC-lid.
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De kascommissie bestaande uit Bep en Alfons Beid heeft de kas gecontroleerd en
akkoord bevonden. Wel maken de leden van de kascommissie enkele opmerkingen. Veel
leden (42%) heeft nog geen machtiging verleend om contributie automatisch te innen.
Verder adviseert de commissie om de financiering van de reis naar de USA in 2000 op
een aparte rekening te zetten. Bep Beid is aftredend lid van de kascommissie en Alfons
Beid blijft nog een jaar. Als vervanger van Bep Beid is Hans Westerik bereid zitting te
nemen in de kascommissie.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 1997 niet te wijzigen, {f 60,- voor leden
van 16 t/m 64 jaar en f 50,- voor leden tot 16 en ouder dan 64 jaar. Het voorstel wordt
goedgekeurd.
5.

20 jarig bestaan

Het bestuur de statuten nog eens geraadpleegd. De club is opgericht op 27 september
1979. Het bestuur is van mening dat het verstandiger is om bij een jubileum de officiële
oprichtingsdatum te hanteren en geen andere gedenkwaardige gebeurtenissen zoals de
tocht naar Kirchberg. Uitgaande van de officiële oprichtingsdatum ligt het dan meer voor
de hand om de gebruikelijke lijn te volgen door een 12,5 jarig, 25 jarig of 40 jarig
jubileum te vieren. Dit houdt in dat het eerstvolgend jubileumjaar voor ons aanbreekt in
het jaar 2004 (25 jarig bestaan).
6.

Container

De container staat op het erf van Jan Eppink (met dank aan Jan!). De container zal
beheerd worden door Stefan en Marcel Kamphuis. Er zal een lijst worden gemaakt van
spullen die in de container zijn opgeslagen. De lijst zal in de container komen te hangen.
Hierop zal worden aangetekend aan wie spullen zijn uitgeleend. De lijst zal t.z.t. in
Wielcontact worden gepubliceerd samen met de uitleenprocedure,
7.

Verkiezing bestuursleden

Aftredend zijn Gerard Meijer en Herman Leferink en beiden zijn herkiesbaar voor de
volgende 2 jaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide leden worden
herbenoemd. Jan Goossink kondigt aan dat hij de voorzittersfunctie over 2 jaar ter
beschikking wil stellen. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
Het bestuur zal zelf ook naar een geschikte opvolger uitkijken.
8.

1997

De start van het wegseizoen zal plaatsvinden op zondag 2 maart met het vertrek om
10.30 uur bij Marktzicht.
De Tour de Pre Pain zal plaats vinden op zondag 20 april. Zie hiervoor ook de
aankondiging in het TEP. De speciaal ontworpen poster is als advertentie gebruikt.
De gezinstocht op Koninginnedag woensdag 30 april zal dit jaar los van de R4D groep
georganiseerd worden door een nieuwe groep clubleden.
De Run-Bike-Run wordt op zondag 25 mei georganiseerd. Overwogen wordt om de
duo's en enkelingen dit jaar apart te laten starten.
De Rijwielvierdaagse 1997 zal gehouden worden van 29 juli t/m 2 augustus en starten
van af Restaurant 'De Hiel'.
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De Ronde van Nederland zal op donderdag 28 augustus Denekamp aandoen met een
etappe aankomst vanuit Hoogeveen. Ook zal er weer een tijdrit zij met de start vanuit
het centrum van Nordhorn, vervolgens via Denekamp naar Oldenzaal (Naats) en de
finish weer in Denekamp.
Onze twee veldtoertochten zullen op 2 november en 28 december worden verreden.
We hebben begin januari de Open Denekampse schaatskampioenschappen georganiseerd. Goede organisatie maar weinig deelnemers. Het bestuur is van mening dat wij
wielerclub niet de taak hebben om deze kampioenschappen te organiseren. Eigenlijk
behoort de ijsclub deze kampioenschappen te organiseren. Wij zouden ons moeten
beperken tot wedstrijden voor onze leden en hiervoor de baan moeten afhuren. Na een
discussie wordt besloten dat een afvaardiging van het bestuur en een afvaardiging van
de schaatsgroep gaan overleggen met de ijsclub.
9. RTC naar de USA in 2000
Voor dit evenement hebben zich tot nu toe 34 personen aangemeld en verwacht wordt
dat dit aantal nog zal toenemen. De groep die belast is met de voor organisatie bestaat
uit Willem Marcelis, Martin Kolbrink en Jan Goossink. In april/mei wordt er een
informatieavond gepland.
10. Regionale samenwerking
Op bijeenkomsten van het regionaal overleg worden allerlei onderwerpen besproken op
regionaal toerfietsniveau. Op het eerstvolgende overleg zal worden gesproken over o.m.
ervaringen met tochten in Duitsland, het NTFU-sterrensysteem, de stertochten van de 9
clubs, mogelijkheid om mededelingen te doen via RTV Oost-TV Oost, cursus toerfietsorganisator in regionaal verband, etc.

Buiten Leven
Zomaar een dagje jezetf
verwennen en genieten van zon
"" en buitenleven. Alleen of met z'n
tweeën de omgeving ontdekken.
•*m*
Neem zo'n lichtiopende
sportieve Gazelle toerfiets. Niet
alleen voor de korte stukjes, maar
ook voor die extra kilometers.
Gazelle maakt fietsen leuker!
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Ganta tMMit rikten op VradMain bandan.
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11. Vaste toeristische routes in de omgeving Denekamp
Het idee is om vaste routes in de omgeving van Denekamp uit te zetten zoals deze ook
in Oostenrijk of België bestaan. We hebben bij Gazelle geïnformeerd over het mogelijk
sponsoring van een aantal routes. Deze plannen worden in de komende tijd uitgewerkt
en mogelijk kunnen we met behulp van Gazelle 4 vaste routes variërend van 25 km tot
50 km in de omgeving van Denekamp uitzetten rekening houdend met de regelgeving
van gemeente en provincie op dit gebied. Bekeken wordt of 1 van de 4 routes een ATBroute zou kunnen worden.
12. Medische keuring
Het SMA voert medische sportkeuringen uit (zie artikel in FTM van februari 97 en
Wielcontact jan/feb 97). Het ziekenfonds betaalt een flink deel van de kosten zoadt voor
eigen rekening overblijft f 62,50. Het SMA in Enschede ('t Roesingh) is tot medio mei
volgeboekt. In Almelo kan men alleen s'avonds terecht kan op afspraak.
13. Kleding
In september van het afgelopen jaar zijn een aantal vertegenwoordigers van de club
naar onze leverancier Huisjes geweest. Hier hebben we ons op de hoogte gesteld van
de laatste ontwikkelingen op kleding gebied en ook hebben we een aantal wensen uit
de vorige jaarvergaderingen aan Huisjes voorgelegd. Op grond van dit bezoek zullen een
aantal verbeteringen en aanvullingen in het kledingassortiment worden doorgevoerd. Zie
Wielcontact sep/okt 1996. Er is onlangs een nieuwe bestelling binnengekomen.
Vervolgens ontstaat er een levendige discussie over de kwaliteit, het ontwerp, het
wassen, etc. Het bestuur adviseert mede namens de sponsor tijdens trainingsritten en
tijdens toertochten om de kleding te dragen.
14. Rondvraag
G.Ros stelt voor om de km. te noteren en aan het eind van het wegseizoen het
totaalresultaat hiervan bekend te maken. Voorstel zal worden besproken in bestuur.
B.Beld vraagt zich af wat er met de bekers gebeurd die in zich bij diverse leden
bevinden omdat we geen prijzenkast meer hebben. B.Zweng stelt bekerkast beschikbaar
voor de club, waarvoor dank.
R.Nijmeijer vraagt of de advertentieruimte alleen beschikbaar voor leden die iets willen
aanbieden voor de verkoop of kan dit ook voor niet clubleden. Na een korte discussie
wordt besloten dat clubleden alleen iets te koop kunnen aanbieden.
M.Timmerman moest constateren dat alhoewel een gezamenlijk vertrek was aangekondigd in november bij de veldtoertocht, iedereen al vertrokken was. De voorzitter
antwoordt dat hieraan weinig is te doen en dat het beter is om met een paar
metgezellen zelf een vertrektijd af te spreken.
M.Kolbrink vraagt zich wie bepaalt wat er in 'Wielcontact' wordt gepubliceerd. De
voorzitter antwoordt dat het publiceren van stukken in het clubblad plaatsvindt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur.
J.Busscher bedankt de fotograaf voor de toegezonden foto's gemaakt tijdens de
huldiging van de oudste ijsmeester door Prins Koen tijdens de Open Denekampse
Schaatskampi oenschappen.
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M.Koehorst vindt dat de club vergrijst en vraagt zich af of het niet mogelijk is om meer
jeugd te interesseren voor de toerclub via allerlei activiteiten. De voorzitter geeft aan dat
dezelfde conclusie ook bij andere clubs wordt getrokken en de nodige aandacht vraagt.
Het bestuur zal zich hierover nader beraden.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de goed bezochte vergadering en wenst alle aanwezigen een goed
wegseizoen toe.

Meubelen, Slaapkamers,
Gordijnen & Tapijt

WööGIhO)
Dé interieurverzorger
Oldenzaalsestraat 26 Denekamp Tel. 05413 - 51226

ZOMERTIJD
Op zondag 29 maart is de zomertijd weer in gegaan. Dat betekent dat we weer kunnen
fietsen op woensdagavond. Vanaf woensdag 9 april om 18.30 uur en vanaf woensdag
7 mei om 19.00 uur.
RIJWIELVIERDAAGSE
Op zondag 13 april maart wordt de eerste 100-km. kontroletocht van de Rijwielvierdaagse verreden. Vertrek om precies 8.30 uur vanaf (let op!) De Hiel. De volgende
kontroletochten vinden plaats op zondag 27 april, zondag 11 mei en 1 juni.
Het is goed nog even te benadrukken dat het hier gaat om een kontroletocht. Dat
betekent dat met name de voorrijders alle gelegenheid moeten krijgen om (met de
routebeschrijving in de hand) te controleren of de tekst goed op papier staat. Dat lukt
niet bij een hoge snelheid. Laten we met elkaar afspreken tijdens deze tochten met
harder te fietsen dan 30 km!
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