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DENEKAMP
RIJWIELTOERCLUB TWENTE
Opgericht 24 april 1 978

Secretariaat
Oude Gaarden 1
7591 HC Denekamp
Aan alle leden van RTC Twente
Denekamp, 12 december 2002.
Betreft: Jubileumactiviteiten 2003 en presentatie W. Marcelis.
Geachte leden.
Middels ontvangen brieven en verslagen in Wielcontact zijn jullie op de hoogte gesteld
omtrent de voorstellen, keuzes en voortgang van de jubileumactiviteiten in 2003.
Veel leden zijn momenteel druk doende met de voorbereidingen van de jubileumactiviteiten. Er wordt met groot enthousiasme gewerkt. Ik kan jullie verzekeren dat de
activiteiten in het jubileumjaar 2003 een succes worden!

•

Op de oprichtingsdatum- 24 april 2003- zal de jubileumcommissie in het bijzijn van
zoveel mogelijk leden en genodigden een (.. ..)-fiets aanbieden voor een goed doel in
Denekamp. Nadere informatie en berichtgeving hieromtrent zullen t.z.t nog volgen.
Om de hierboven genoemde extra jubileumactiviteit te kunnen bekostigen, zullen alle
leden en hun families en kennissen in de gelegenheid worden gesteld om op zondag 23
februari 2003 een sponsortocht te rijden. Er zal een volledig met lintjes en pijlen
uitgezette veldtocht worden georganiseerd over een afstand van circa 50 kilometer.
Daarnaast wordt er een tocht op de weg uitgezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van
voorrijders. Het vertrekpunt is bij de "Tafel van Twenthe", aanvang vanaf 8.30 uur. De
sponsorformulieren zullen begin februari 2003 aan alle leden worden verzonden.
.

Namens het bestuur en de jubileumcommissie doe ik een beroep op jullie allen om in
grote getale op 23 februari 2003 aanwezig te zijn teneinde op deze wijze het
jubileumjaar 2003 te openen en de sponsortocht tot een succes te maken!!
Als avond winteractiviteit is in 2003 gekozen voor een lezing en presentatie door RTC
lid Willem Marcelis over zijn reis naar en in Nieuw-Zeeland. De presentatie vindt plaats
met behulp van MS power point. Deze avond vindt plaats op woensdag 22 januari
2003 in "de Tafel van Twenthe", aanvang 20.00 uur (dus niet op 20 januari 2003, zoals
abusievelijk is vermeld in de uitgave van Wielcontact van november 2002).
Namens het bestuur wens ik een ieder prettige kerstdagen toe en een voorspoedig 2003.
Met vriendelüke groeten.
René BöFgcrink, voorzitter
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