Januah-februari 1998

IN DIT NUMMER
In dit nummer van Wielcontact tref je onder meer aan
-

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering eind februari
Oproep vrijwilligers
Einde veldrijden
Start wegseizoen
Artikel van Bert Grashof over zijn fietstocht naar Denemarken
Oproep groep 3
Schaatsnieuws
Beheer materiaal RTC
Dankwoord Ben Heinink
RTC naar Amerika
Ons ledenbestand
RTC programma voor de komende periode

Kopij voor de volgende editie graag begin maart bij één van de redactieleden.
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering van RTC Twente vindt plaats op DONDERDAG 26 FEBRUARI
1998 in café-restaurant De Möll, Nordhornsestraat 22 in Denekamp. De vergadering begint om
19.30 uur. Elk lid van RTC Twente wordt uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ad 5.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Verslag jaarvergadering 27 februari 1997
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Begroting 1998
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming leden kascontrolecommissie 1998
Vaststelling contributie 1998
Verkiezing bestuursleden
Redactie Wielcontact
Programma 1998:
Tour de Pré Pain
Tocht naar Munster
Gezinstocht Koninginnedag
Run-Bike-Run
Rijwielvierdaagse
Veldrijden
Schaatsen/Afspraken met ijsclub
Andere aktiviteiten
Stand van zaken RTC naar de USA
Regionaal Overleg Noordoost Twente
Opslag RTC-spullen
Kleding
Prijsuitreiking aan RTC-er met de meeste regionale toertochten in 1997.
W.v.t.t.k
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur zal voorstellen om de contributie over 1998 niet te wijzigen. Dus
ƒ 60,- voor leden van 16 jaar en ouder en / 50,- voor leden jonger dan 16 jaar en 65
jaar en ouder.

Januari-februari 1998

ad 6.

Bestuursleden worden voor een periode van twee opeenvolgende jaren gekozen. Een
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar. Aftredend zijn dit jaar Jan Goossink,
Hans Stokkelaar en Leo Engbers. Alle drie bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen tot 19 februari 1997 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.
Het bestuur.

VRIJWILLIGERS
Medio december hebben we aan elk RTC-lid een (geel) formuliertje toegestuurd met het verzoek
zich aan te melden als vrijwilliger voor de organisatie van een of meer evenementen in 1998.
19 april
30 april
9-10 mei
24mei
28 juni
11-14 augustus
1 november
27 december

Tour de Pré Pain.
Gezinstocht Koninginnedag.
Tocht naar Munster
Run Bike Run
RABO Köttelpeer'n Classic
Rijwielvierdaagse.
Veldtoertocht
Veldtoertocht

Een groot aantal leden heeft het toegestuurde (gele) opgaveformulier al ingevuld en gestuurd
naar Hans Stokkelaar. Graag zouden we nog meer formulieren willen ontvangen, want het zal
duidelijk zijn dat we voor de organisatie van bovenstaande (vaak grootschalige) evenementen
veel vrijwilligers nodig hebben! Wacht niet te lang en stuur het (gele) formulier op of geef het
aan hans tijdens de ledenvergadering. Hoeft niet persé op het gele formulier. Mag ook een ander
papiertje zijn.
Het bestuur.
EINDE VELDRIJDEN
in februari kun je nog deelnemen aan twee veldtoertochten in de regio: Op 1 februari in Oldenzaal, afstand 50 km, vertrek 09.00 vanaf het OWC gebouw en op 8 februari in Enschede,
afstand 40 km, vertrek 09.00 vanaf het clubhuis EWV Het Oosten.
Op zondag 15 februari sluiten we het seizoen officieel af. Het lijkt ons een aardig idee dat te
doen op de Sallandse Heuvelrug vanuit Nijverdal. En wel door eerst een tweetal vaste ATB
routes te rijden die Staatsbosbeheer daar heeft uitzet en na afloop koffie te gaan drinken met
daarbij uiteraard appeltaart.
Zorg dat je om precies 9.00 uur aanwezig bent bij Hotel-Restaurant Dalzicht in Nijverdal (voorbij
Nijverdal, afslag toeristenweg naar Holten). Niet later! Precies 9.00 uur! Vandaaruit fietsen we
dan eerste zwarte route, de Hellendoornse Berg-route (18 km) en daarna de rode route, de
Haarlerberg-route (17 km). Zie afgedrukt kaartje. Probeer het vervoer zelf te regelen.
Louis Borghuis
Willem Marcelis
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IN DIT NUMMER
In dit nummer van Wielcontact tref je onder meer aan
-

Verslag algemene ledenvergadering 26 februari
Fietsen op woensdagavond
Controle route Rijwielvierdaagse
Tour de Pré Pain
Koninginnedag
Openingsrit groep 1
Regionaal Overleg Noordoost Twente
Amstel Gold race
Ledenbestand
Programma RTC komende periode

Kopij voor de volgende editie graag begin mei
bij één van de redactieleden.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 FEBRUARI 1998
Plaats
Aanwezig
Notulist
1,

De Möll Denekamp
61 leden
H.Leferink

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt akkoord bevonden. Geen
mededelingen

2.

Verslag vorige algemene ledenvergadering
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 27 februari 1997 wordt akkoord
bevonden met dank aan de notulist.

3.

Jaarverslag secretaris over 1997
De secretaris doet verslag van alle activiteiten in 1998 (ter inzage bij Hans Stokkelaar).

4a.

Verslag van de penningmeester
Het verslag van penningmeester Leo Engbers over 1997 wordt d.m.v. overhead-sheets
toegelicht Financieel staat de club er evenals vorig boekjaar goed voor. Met name door de
grotere deelname aan de veldtoertochten gaf dit een hoger eind resultaat dan begroot. Voor
clubactiviteiten is minder uitgegeven dan begroot. De voorzitter doet een beroep op de
leden om met ideeën te komen en ter ondersteuning voor te leggen aan het bestuur. De
begroting voor 1998 wordt toegelicht en goedgekeurd.

4b. Verslag van de kascommissie.
Zitting in deze commissie hebben Alfons Beid en Hans Westerik. Alfons meldt dat de taak
van Hans is overgenomen door Jan Sombekke en daarna door diens zoon Hans, maar dat
tenslotte deze taak door Herman Wessels is uitgevoerd. De kas is accoord bevonden.
Alfons Beid treedt af met dank voor de bewezen diensten. De nieuwe kascommissie zal
bestaan uit Herman Wessels en Jan Sombekke.
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4c.

Vaststelling contributie 1998.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie niet te wijzigen t.o.v. 1997
n.l. F 60,- voor leden van 16 t/m 64 jaar en F 50,- voor leden tot 16 en ouder dan 64 jaar.

5.

Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn dit jaar Jan Goossink, Hans Stokkelaar en Leo Engbers allen zijn herkiesbaar.
Voorzitter Jan Goossink geeft aan dat hij mede i.v.m. de komende belangrijke gebeurtenissen binnen de club zijn aftreden wil uitstellen tot na de nieuwe kleding introductie en tot na
RTC naar USA in 2000. Hij verbindt hieraan wel de overdracht van de eindredactie van
'Wielcontact' aan een andere eindredacteur.
Aangezien er geen tegenkandidaten voor bestuursfuncties via het secretariaat zijn gemeld,
zijn de zittende bestuursleden per algemene vergadering hiermede herkozen met algemene
stemmen.

6.

Programma 1998
- Tour de Pre Pain wordt op zondag 19 april georganiseerd. Zie hiervoor ook de aankondiging in het TEP.
- Tocht naar Munster ter gelegenheid van '350 jaar vrede van Munster'. De voorzitter
geeft een toelichting op stand van zaken. De voorbereiding verloopt moeizaam.
Inmiddels bekend geworden dat deze tocht naar Munster niet doorgaat. Zie sub 'Regionaal overleg Noordoost Twente' hierna.
- Gezinstocht Koninginnedag 30 april. Hans Stokkelaar geeft korte toelichting. De opzet in
1998 zal gelijk zijn aan de opzet van 1997.
- Run-Bike-Run 24 mei. Rene Brummelhuis geeft een kort overzicht van de stand van
zaken. Een probleem is dat de Nationale Triathlonbond vraagt om een hoge bijdrage.
- EUREGIO R4D te Denekamp van 11 t/m 14 augustus 1998. Ad Kamphuis deelt mede dat
de afstand van 60 km geschrapt is i.v.m. de geringe deelname op deze afstand en het
vele extra werk. Het aantal deelnemers groeit nog altijd. In 1997 hebben tussen de 1300
en 1400 personen aan de R4D deelgenomen.
- Veldtoertochten. Louis Borghuis kon constateren dat het aantal deelnemers inmiddels
boven de 700 personen is gekomen. Voor het komende seizoen staat er op 1 november
en 27 december een veldtoertocht op het programma.
- Schaatsen. In september 1997 is er (conform de afspraak ledenvergadering 27 februari
1997) overleg geweest met de ijsclub. Tijdens dit overleg zijn een aantal uitstekende
afspraken gemaakt. Zie Wielcontact november/december 1997.
- Feestavond. De bedoeling was om een avond langlaufen (met fakkels) te organiseren
vanaf café Wubbenhof bij voldoende sneeuw. Helaas heeft de avond bij gebrek aan
sneeuw geen doorgang kunnen vinden.
- Op zondag 14 juni oragniseren de Twentse RABObanken een toertocht ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de bank..
- Op zondag 28 juni organiseert de RABObank Denekamp in samenwerking met RTC
Twente de 'RABO Kottelpeern Classic'

7.

RTC naar de USA
Opgegeven hebben zich inmiddels 39 personen (stand 1-4-98). Een drietal organisaties
zullen worden benaderd met de vraag of ze ondersteuning kunnen bieden op gebied van
transport, overnachting en maaltijden (OAD-Cycletours, Cycle Amerika, Duitse reisorganisatie).
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Onder de deelnemers bevinden zich een aantal leden uit Ootmarsum die we nooit zien op
de zondagmorgen en woensdagavond. Ze hebben zich wel opgegeven voor de reis naar de
USA. Deze leden worden opgeroepen om op zondagmorgen en/of woensdagavond (een
keer) mee te fietsen. We willen ze graag leren kennen (Bep Beid)
8.

Regionaal Overleg Noordoost Twente
De voorzitter zet uiteen dat op de eerstvolgende bijeenkomst van het Regionaal Overleg op
3 maart de terreinbeheerders zullen worden uitgenodigd voor nader overleg in verband met
de sterke toename van het aantal veldtoerrijders en (daardoor) groeiende problemen. Voor
verslag zie sub 'Regionaal Overleg Noordoost Twente'.
Verder meldt de voorzitter dat de avond met Cees Vermunt erg interessant was en dat vier
leden van RTC Twente de cursus Toertochtorganisator volgen.

9.

Opslag RTC-eigendommen
Diverse spullen zijn opgeslagen in de container op het terrein van Jan Eppink. Het beheer is
in handen gelegd van Stefan en Marcel Kamphuis. Wil men spullen lenen dan via Stefan of
Marcel. De container is deze winterperiode opnieuw ingericht en opgeruimd en voorzien van
een nieuwe deklaag op het dak. De zijkanten worden dit voorjaar nog voorzien van een
nieuw verflaagje zodat de materiaalcontainer er weer prima uitziet.

10. Kleding
De huidige kleding is aan vervanging toe (12 jaar oud, model niet meer up to date, eet.) .
Het bestuur heeft overleg gevoerd met onze sponsor Smithuis Bakkerij met het volgende
resultaat
- Voor alle leden van RTC Twente zal In februari 2000 nieuwe clubkleding beschikbaar
worden gesteld ter vervanging van het huidige kleding.
- De nieuwe kleding zal bestaan uit een shirt korte mouw , een zomerjack, een winterjack
, een korte broek, een lange zomerbroek en een lange winterbroek.
- Voor de kleding zal een overleg met de sponsor een nieuw ontwerp worden gemaakt.
- De prijs van dit pakket zal na verrekening van de sponsorbijdrage voor de leden ongeveer
ƒ 200,- bedragen.
- In een huishoudelijk reglement zal worden vastgelegd dat ieder lid verplicht zal zijn om
vanaf februari 2000 de kleding tijdens clubtrainingen, toertochten en ander clubevenementen te dragen.
- De huidige voorraad clubkleding wordt niet meer aangevuld en blijft beschikbaar tot
februari 2000.
De vergadering gaat akkoord met bovengenoemd voorstel en draagt het bestuur op tot
uitvoering over te gaan.
11. Prijs uitreiking aan de RTC-er met de meeste regionale toertochten in 1997.
Bep Beid (enige kandidaat) wint de eerste prijs (set RTC kleding). De tweede prijs (fietscomputer) en derde prijs (buiten/binnenband) wordt verloot onder de aanwezigen.
12. Rondvraag
Behalve de nieuwe kleding ook een valhelm verplicht stellen en dit opnemen in het
huishoudelijk reglement (Rudie Nijmeijer). Het voorstel heeft de instemming van alle
aanwezige leden. De voorzitter zegt toe het voorstel binnen het bestuur te zullen bespreken.
Graag eerder de notulen van de vorige vergadering (Bep Beid). De voorzitter deelt mede dat
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de notulen elk jaar in 'Wielcontact' worden gepubliceerd en verwijst hierna. Op tafel liggen
een aantal kopieën.
Graag nog een keer Frank van Rijn over zijn reis door China (Theo Meijer). Het voorstel
wordt enthousiast door de vergadering ontvangen. Het bestuur zal het voorstel uitwerken.
13. W.v.t.t.k.
Hans Stokkelaar merkt op dat het telefoonnummer op de NTFU-toerfietskaart niet juist is.
Een fout van de NTFU. Niet meer te herstellen.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur en wenst alle aanwezigen een goed
fietsseizoen toe.
WOENSDAGAVOND
Nu de zomertijd zijn intrede heeft gedaan kunnen we weer op woensdagavond fietsen. Tot en
met woensdag 29 april vertrekken we om 18.30 uur vanaf het Sportcafé. Vanaf woensdag 6
mei om 19.00 uur.
RIJWIELVIERDAAGSE
Op zondag 5 april maart hebben we de eerste 100-km. kontroletocht van de Rijwielvierdaagse
gereden. De volgende kontroletochten vinden plaats op zondag 26 april, zondag 10 mei en 24
mei. Vertrek om precies 8.30 uur vanaf (let op!) De Hiel.
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 niet harder te fietsen dan 30 km!

TOUR DE PRÉ PAIN
Op zondag 19 april organiseren we onze eigen Tour de Pré Pain. Afstand 100 km. Vertrek:
Sportcomplex Sportclub Denekamp van 8.00 -9.00 uur. Vorig jaar namen aan de tocht 261
toerfietsers deel. In 1996 272.
KONINGINNEDAG
Op koninginnedag (30 april) organiseert RTC Twente voor de Denekampse bevolking (jong en
oud) een gezins/familietocht. De start is gepland tussen 13.00 en 14.00 uur in of nabij de tent
op het terrein tegenover het gemeentehuis. Voor meer informatie wordt verwezen naar de lokale
pers.

