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Extra Bijlage:

Verslag Jubileumcommissie
Eind april heeft de jubileum commissie (JC) een aftrap gemaakt ter voorbereiding van het 25 jarige jubileum van RTC
Twente. De commissie die, samengesteld is uit twee vertegenwoordigers van iedere groep en het bestuur, heeft tijdens
de eerste bijeenkomst een kader geschetst voor het jubileum. Aandachtspunten die daarbij besproken zijn onder andere:
de jubileumactiviteiten dienen laag drempelig en breed toegankelijk te zijn, goede verhouding reis- en verblijftijd,
beperking van het aantal benodigde vrije dagen, een gezamenlijk reis -en verblijf mogelijkheid en het dient iets te
bijzonders te zijn waar lang over nagesproken zal worden. Dit overeenkomstig de "stemming en geluiden" uit de
Algemene Ledenvergadering van 21 februari j.l.
Belangrijk is dat het jubileum een passende sportieve uitdaging kan bieden voor de verschillende groepen. Dit betekent
een keuze uit groep specifieke dagprogramma's, terwijl het avondprogramma kan zorgen voor een stukje
"kruisbestuiving" tussen de groepen.
^Tijdens brainstormsessies zijn verschillende globale ideeën genoemd, waaronder een meerdaagse fietsactiviteit -al of
Piiet met een (aparte) feestavond-, één of tweedaagse fietsactiviteit, eventueel met een vertrek vanaf "de Klep". De
verschillende ideeën zijn uitvoerig besproken en gewogen. Ook het globale plan Slowakije is nader uitgelegd aan alle
leden van de JC. Uiteindelijk is de JC van mening dat een meerdaagse met een aparte feestavond de beste keuze is. De
eerste bijeenkomst is afgesloten met de afspraak om voor de volgende bijeenkomst met enkele globaal uitgewerkte
plannen voor verschillende locaties te komen en deze nader te presenteren.
Gedurende de tweede bijeenkomst zijn de plannen "Slowakije", "Tsjechië", "Duitsland" en "België/Luxemburg" uitgebreid
gepresenteerd en behandeld. Alle voorstellen zijn beoordeeld in het kader van de gestelde criteria. Alle voor -en nadelen
van de voorstellen zijn tegen elkaar afgewogen. Het voorstel "Duitsland" in de vorm van een vijfdaagse naar Rotenburg
ad. Fulda voldoet het beste aan de gestelde criteria en geniet daarom de voorkeur van de JC. Een meerdaagse
jubileumreis (voorstel was acht dagen) naar Slowakije wordt niet
a Bremen.
inski
targard Szc
Pil haalbaar geacht. Grootste struikelblok bij de reis naar Slowakije
!rdaiT
Berlijn
is met name de extreem lange busreis. Tevens is het aantal
®
]iLp J-jai
dagen (minimaal acht) voor een grote groep leden niet haalbaar
NEDfRLAJSlD
en staat het aantal fietsuren totaal niet in verhouding tot de
Dortrhund^
DUITSLAND Zielofia
benodigde reistijden. Kortom een jubileumreis naar Slowakije
- -'-"-;;'•, } n
Góra
_Erfurt
zal,
overeenkomstig de geluiden en opmerkingen in de
ELGIE (T^Düsseldorf
® f-jk
. Dré5eter Algemene Ledenvergadering, niet voldoende draagvlak hebben
- i
«i
13
onder de leden. Dit tot teleurstelling voor enkele leden van de
Frankfurt.-am Mairv,
Fulda
13
Pifëen,
|fxemburf ^
Praa JC. Gezamenlijk en unaniem is echter wel afgesproken dat de
w
mogelijkheid blijft bestaan om de meerdaagse reis naar
Saarbrücken
Slowakije als clubactiviteit te organiseren, echter niet als
© ö
TS3^(
-Stuttgart
onderdeel van de jubileumactiviteiten.
Js Straatsburg. •
KT';
Tevens is er nagedacht over de data en over de haalbaarheid
rbeh juden,
© 200 0 H i c ro s oft C :.rp Alle réchten
van een eventuele jubileumuitgave. In een kleiner comité
(bestaande uitT. Franke, J. Eppink, G. Meijer en J. Aarninkhof) zal het plan "Duitsland" meer in detail worden uitgewerkt,
zodat dit de volgende bijeenkomst besproken kan worden.
In de derde bijeenkomst wordt de JC geconfronteerd met het feit dat de secretaris van de vereniging Hans Stokkelaar en
bestuurslid G. Meijer met onmiddellijke ingang geen deel meer wensen uit te maken van de JC omdat Stokkelaar's plan
Slowakije niet als jubileumreis aan de leden zou worden voorgelegd. Dit in tegenstelling tot hetgeen in de tweede
bijeenkomst was besloten en de unanieme uitspraak van de JC. Wel zou Slowakije als een clubactiviteit worden
gepresenteerd.
In de derde bijeenkomst wordt het plan "Duitsland" uitgebreid gepresenteerd. Het "globale" plan is nader in detail
uitgewerkt. Een voorstel tot een dagindeling en het kostenplaatje worden voorgelegd. De VW ter plaatse is bereid
nadere alternatieven aan te bieden. Geconcludeerd wordt dat het gebied mogelijkheden voor alle fietsgroepen biedt: van
een licht tot een zwaar parcours. Ter plaatse bestaan er meerdere mogelijkheden om per groep(snivo) verschillende
tochten te rijden. Tevens is er een mogelijkheid om er naar toe te fietsen, waarbij de tocht zelf door de betrokken leden
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dient te worden georganiseerd. Na enige discussie komt er een gewijzigde/aangepaste versie van het ontwerpprogramma. Als mogelijke datum is voorlopig gepland donderdag 5 juni 2003 tot en met maandag 9 juni 2003. Voordeel
is dat deze vijfdaagse reis maximaal twee vakantiedagen kost. Vervolgens wordt de kostenbegroting doorgenomen.
Uitgangspositie is een eigen bijdrage van € 175,-, waarvoor een volledig verzorgde reis, inclusief volpension, kan worden
aangeboden. Tevens zijn hierbij opgenomen allerlei versnaperingen tijdens de reis en de toertochten ter plaatse en
verzorging van twee avondvullende programma's. Het voorstel wordt gedaan om een aanbetaling van € 50,- te laten
plaatsvinden.
Besloten wordt om een ontwerp-brief met een antwoordstrook te redigeren en deze op korte termijn aan alle leden voor
te leggen, waarbij de reactietijd voor de leden uiterlijk 1 juli 2002 zal zijn.
De jubileumcommissie blijkt tevens voorstander te zijn van een jubileumuitgave. Veel informatie met vele leuke
anekdotes zou nog voorhanden zijn bij onder andere oud-bestuursleden. Thea Snoeijink, Alice Engbers, Wim Goorhuis
en Stefan Kamphuis zijn bereid te gaan werken aan een dergelijke uitgave. Een eindredacteur zal op korte termijn
worden benaderd.
Ten aanzien van de feestavond, welke is gepland op 27 september 2003, zal op korte termijn met de huidige
feestavondcommissie contact worden opgenomen. Vanuit de jubileumcommissie fungeren Nico Benneker en Jan Oude
Nijeweme als contactpersonen.
Tijdens de vierde bijeenkomst wordt voorgesteld om naast de vijfdaagse jubileumreis nog een tweedaagse jubileumreis
als alternatieve keuze aan alle leden voor te leggen. Deze dient echter wel geheel losgekoppeld te zijn van de
feestavond, aangezien op de feestavond ook ruimte moet zijn voor formele zaken en "passieve leden" dan ook eerd^^
geneigd zijn om te komen. De tweedaagse reis is alsnog opgenomen omdat er een duidelijke behoefte was aan een^^
dergelijke reis onder een grote groep leden. De voorzitter brengt alsnog het plan Slowakije ter sprake met de vraag of het
wijs is om ook deze reis aan alle leden voor te leggen. De JC besluit unaniem, overeenkomstig hetgeen reeds in de
vorige bijeenkomsten is geconcludeerd over Slowakije, deze alternatieve reis niet aan de leden voor te leggen. De
concept-brief aan de leden wordt enigszins aangepast en zal naar de leden worden verzonden met toevoeging van een
aantal bijlagen waaronder een antwoordformulier.

De jubileumcommissie
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Denekamp, 18 juni 2002.
Aan alle leden van RTC Twente,
Zoals u ongetwijfeld bekend is bestaat RTC Twente volgend jaar 25 jaar. Dit zilveren jubileum moet
uiteraard worden gevierd. Om een en ander goed voor te bereiden heeft het bestuur -overeenkomstig
het besluit van de algemene ledenvergadering op 21 februari 2002- een jubileumcommissie ingesteld.
Deze commissie bestaat uit het bestuur en twee leden per wielergroep.
De centrale doelstelling van de commissie was/is om met een voorstel c.q. voorstellen te komen naar
de leden, die een zo groot mogelijk draagvlak heeft c.q. hebben. Dit houdt onder meer in dat zowel
actieve als passieve leden de gelegenheid moet worden geboden om aan de activiteiten mee te doen.
In een aantal bijeenkomsten is een flink aantal leuke ideeën de revue gepasseerd. Helaas moeten wij
u mededelen dat een meerdaagse fietsreis (voorstel was acht dagen) naar Slowakije niet haalbaar
wordt geacht als jubileumreis. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om deze reis als clubactiviteit te
organiseren. Grootste struikelblok bij de reis naar Slowakije vormde met name de extreem lange
busreis. Ook bleek dat deze reis binnen de vereniging niet voldoende draagvlak heeft.
In de eerstvolgende uitgave van "Wielcontact" zal verslag worden gedaan van het besprokene in de
vergaderingen van de jubileumcommissie.
Uiteindelijk is door de jubileumcommissie voor het volgende gekozen:
1. Een meerdaagse jubileum fietsreis vooralle leden van RTC Twente.
2. Een feestavond voor alle leden en hun partners.
3. De uitgave van een jubileumboek.
Het lijkt ons goed om u nu reeds te informeren over bovengenoemde activiteiten in het jubileumjaar en
de belangstelling hiervoor te peilen.
1a. Meerdaagse jubileum fietsreis.
Voor deze jubileumreis is een zestal mogelijkheden onderzocht en in de jubileumcommissie uitvoerig
besproken. Een van de criteria was dat de jubileumreis iets extra's moest bieden "meer dan het
jaarlijkse tweedaagse tripje". Met overgrote meerderheid is gekozen voor een reis naar:
Rotenburg aan de Fuida in Duitsland.
Voorlopig is de meerdaagse fietsreis naar Rotenburg aan de Fulda gepland in het Pinksterweekend
2003. Het vertrek is op donderdag 5 juni 2003 en de terugkomst op maandag 9 juni 2003.
Het is ons een groot genoegen u deze unieke vijfdaagse jubileumreis aan te bieden voor een prijs
van slechts € 175,-(leden jonger dan 25 jaar krijgen € 15,--korting).
Bij de reis is inbegrepen:

a)
b)
c)
d)
e)

vervoer per touringcar (inclusief fiets);
vier overnachtingen in een jeugdherberg incl. volledig pension;
volledige verzorging tijdens de reis en de fietstochten;
culturele activiteit;
twee keer een avondvullend programma.
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Het voorlopige programma van alle vijf dagen is als bijlage 1 bijgevoegd. Uiteraard ligt de nadruk van
deze jubileum reis op het fietsen. Voor alle groepen zijn er voldoende fietstochten beschikbaar, met
keuze uit zowel vlakke wegen als beklimmingen. Aan te bevelen is op de vierde dag de Koninginnent
"Oberdorf" (220 km).
Daarnaast is besloten ook de behoefte onder de leden te peilen aan een tweedaagse jubileum
fietsreis.
1b. Tweedaagse jubileum fietsreis.
De tweedaagse jubileum fietsreis zou eventueel kunnen worden gehouden in het weekend van 21 en
22 juni 2003 Het vertrek is per fiets vanuit Denekamp. De te fietsen afstand zal circa 160 km
bedragen De plaats van de eindbestemming is op dit moment nog niet bekend. Overnachting zal in
een jeugdherberg of andere groepsaccommodatie plaatsvinden. De terugweg zal via een andere
fietsroute gaan Bij aankomst in Denekamp zal de avond worden ingevuld met een gezellig samenzijn
onder het genot van een drankje en een buffetachtig eten. Een voorlopige dagindeling treft u als
bijlage II bij dit schrijven aan. De eigen bijdrage van deze tweedaagse fietsreis wordt voorlopig
geschat op maximaal € 40,- p.p.
2 Een feestavond voor alle leden met partners.
Er is bewust gekozen voor het loskoppelen van de feestavond van de jubileum fietsreis, mede daar
aan het 25-jarig jubileum wellicht ook nog een officieel tintje wordt gegeven (receptie, aanbieden
jubileumboek etc ). Tevens wordt voorgesteld om dit jaar géén feestavond te houden, maar deze te
koppelen aan de feestavond in het jubileumjaar 2003. Op deze manier kan een grandioos jubileumfeest worden gehouden voor alle leden met partners.
Als datum voor de feestavond is voorlopig vastgesteld; 27 september 2003.
Deze feestavond zal door de feestcommissie, bestaande uit de heren J. Kamphuis, G. Ensmk en
T. van Deth, worden georganiseerd. Vanuit de jubileumcommissie zijn hieraan toegevoegd de heren
N. Benneker en J. Oude Nijeweme.
3. De uitgave van een Jubileumboek.
In verband met het zilveren jubileum zal een jubileumboek worden uitgebracht dat een goed beeld
moet geven van de geschiedenis van RTG van 1978 tot de verschijningsdatum. Het jubileumboek zal
onder verantwoordelijkheid van de dames Th. Snoeijnk en A. Engbers en de heren W. Goorhuis en
S Kamphuis worden samengesteld. Tevens hebben zich reeds mensen aangemeld die ook een
bijdrage willen leveren aan het jubileumboek. Mocht u nog over foto's of ander materiaal beschikken of
goede ideeën hebben, dan zijn deze natuurlijk welkom.
Als bijlage bij dit schrijven ontvangt u een antwoordformulier jubileumactiviteiten. Wij verzoeken u dit in
te vullen en in de eveneens bijgevoegde retourenveloppe vóór 1 juli 2002 te retourneren. Zodra de
antwoordformulieren zijn verwerkt zullen wij u nader berichten. Opgemerkt wordt dat de commissie
samen met het bestuur bepaalt wat de definitieve reisbestemming zal worden; óf de vijfdaagse reis
naar Rotenburg aan de Fulda óf de tweedaagse reis. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, allen
volledige medewerking te verlenen. Alleen op die manier ontstaat een goed beeld betreffende de
wensen van alle leden.
We hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor uw
medewerking.

Met vriendelijke groeten.
De jubileumcommissie van RTC Twente,
p/a Het Otman 25, 7591 WD Denekamp.
Bijlagen: - informatie vijfdaagse fietsreis naar Rotenburg aan de Fulda;
- informatie tweedaagse fietsreis;
- antwoordformulier en retourenveloppe.

Voorstel vijfdaagse jubileumreis juni 2003
Dond. 5 juni

Vrijd. 6 juni

Morg. 06.00 Verzamelen /inpakken 08.00 Ontbijt, lunchpakket

Zat. 7 juni

Zon. 8 juni

Ma. 9 juni

08.00 Ontbijt

07.30 Ontbijt, lunchpakket
maken

07.30 Ontbijt, lunchpakket
maken

10.00 Culturele activiteit

09.00 Koninginnerit
"Oberdorf

08.30 le deel van de
ochtendrit

maken.
07.00 Vertrek
10.00 Vertrek dagtocht naar
"Eisenach" (Luther)
10.00 Pauze/koffie

Spangenberg/Melsingen
10.00 Gezamenlijke
Koffie/gebak
11.00 2e deel ochtendrit
12.00 Aankomst
12.30 Thuiskomst/douchen

Midd.
!2.15 Weikomen
kwartiermaken

13.00 Lunch

12.30- 14.00
• Koffers pakken.
• Fietsen inpakken
• Afscheid nemen

14.00 Fietstochtje
14.00 Fietstochtje

14.10 Vertrek
17.00 Thuiskomst/douchen

Avond 19.00 Warme eten
Wandelen/Dorp verkennen

16.00 Thuiskomst/douchen

17.30 Thuiskomst/douchen

18.00 Kleine hap
20.00 Activiteit incl. eten, b.v. 19.00 Warme eten
B.B.
Kampvuur
Wandelen/ vissen of i.d.
Hüttenabend
- of i.d.

17.00 Thuiskomst/douche
18.00 Kleine hap
20.00 Bonte avond

17.00 Pauze/koffie
19.00 Aankomst Denekamp
Welkom door
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Bijlage 2 tweedaagse jubileum fietsreis

Zaterdag 21 juni 200%
Vertrek per fiets 's morgens 08.30 uur
Om ± 10.30 uur Pauze koffie/gebak
Om ± 13.00 uur Koffietafel
Om ± 16.00 uur Aankomst (gezellig uurtje)
Om ± 19.00 uur Diner/Buffet
Bestemming nog onbekend, af te leggen kilometers circa 160.
Overnachting en maaltijd in b.v. jeugdherberg of andere groepsaccommodatie

Zondag 22 juni 2003
's Morgens gezamenlijk ontbijt
Om ± 09.00 Vertrek per fiets huiswaarts via een andere route
Om ± 10.30 uur Pauze koffie/gebak
Om ± 13.00 uur Koffie/warme snack
Om ± 17.00 uur Aankomst Denekamp
Vanaf 19.00 uur gezellig samenzijn onder genot van een drankje en buffetachtig
eten.
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Antwoordformulier jubileumactiviteiten
(s.v.p. retourneren vóór 1 juli 2002 in bijgevoegde enveloppe).
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
- U wordt verzocht de punten van uw keuze te omcirkelen. -

•
•
•
•
•

Ondergetekende neemt deel aan de jubileum meerdaagse fietsreis, ongeacht naar welk
voorstel de meeste voorkeur uit gaat.
Ondergetekende geeft zich bij deze op voor de jubileum fietsvijfdaagse naar
Rotenburg aan de Fulda in Duitsland.
Ondergetekende neemt alleen deel aan de tweedaagse fietsreis en heeft definitief géén
belangstelling voor de vijfdaagse fietsreis naar Rotenburg aan de Fulda.
Ondergetekende neemt om persoonlijke redenen niet deel c.q. is verhinderd aan de
fietsactiviteiten deel te nemen.
Ondergetekende machtigt de penningmeester om de te betalen eigen bijdrage t.z.t via
zijn/haar bank-/postgirorekening nummer
* te incasseren.

* S.v.p. nummer invullen.

Datum:

Handtekening:

JK.
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Geacht bestuur,
Meer dan twee jaar zijn we bezig geweest, op die momenten welke zich voordeden kontakten te leggen , in
opdracht van de jaarvergadering om een meerdaagse reis ter gelegenheid van het jubileum te organiseren.
Door de jubileumcommissie werden deze bezigheden rigoureus ter zijde geschoven , met het argument dat er in
de club geen basis was om een 6-7 of 8-daagse reis naar Liptovsky te organiseren. Het is echter nooit
onderzocht! Ook een deel van het bestuur wilde deze koers gaan varen en kon zich van afspraken en kontakten
niets herinneren. Verder wilde men geen gelegenheid geven dit meerdaagse uitstapje tot de mogelijkheden te
laten behoren.
Er zou sprake moeten zijn van een voorstel en anders niet. Voor meerdere voorstellen was geen ruimte! Men gaf
mij als bestuurslid geen mogelijkheid de besluiten van de jaarvergadering te behartigen. Ik trok mij terug uit de
jubileumcommissie, ik mocht alleen "ja" zeggen tegen EEN voorstel! Twee voorstellen was absoluut net
bespreekbaar! Eerst wordt gesproken dat het reisje een meerwaarde moet hebben t.o.v. een 2-daagse en
vervolgens wordt het wel als alternatief aangeboden.
Wie schetst mijn verbazing, dat er door een gesprek met de voorzitter plotseling ,wel plaats is voor nog een
altematiefl Plotseling was de harde eis van een voorstel twee geworden Dit voorstel wordt overgenomen door de
jubileumcommissie ondersteund door 3/5 deel van het bestuur. Voor het voorstel uit de jaarvergadering is
wederom geen plaats.
Alle gentleman afspraken worden met voeten getreden.
Verder wordt een jaarfeest, aangenomen door de jaarvergadering, op eigen initiatief doorgeschoven naar
volgend jaar.
Dit gekoppeld aan de kledingkwestie van vorig jaar en de gebeurtenissen rond het organiseren van een reisje
naar de 6-daagse naar Bremen , geven mij de indruk dat er in de club weinig waarde wordt gegeven aan
afspraken en blijkbaar meer aan plotseling opkomende gedachten.
Men respekteert als leden zijn eigen beslissingen niet!!!!!
Als zodanig zie ik voor mij geen plaats meer in het bestuur, als vertegenwoordiger van de leden en hierbij wens
ik mijn positie ter beschikking te stellen met onmiddellijke ingang . Wel zal ik alle lopende zaken uiteraard
blijven behartigen c.q. afhandelen
P.s. Je spreekt hier over 25.000.= gereserveerde guldens voor bijna 250 leden!!!!!
HANS STOKKELAAR
In afschrift naar :rene borgerink, leo engbers , herman leferink, gerard meyer , jan goossink
Hr Willeme (als gesprekspersoon inzake LIPTOVSKY)

W. Marcelis
Sparstraat 48
7572 TK Oldenzaal
w.marcelis@planet.nl

Oldenzaal, 23 juni 2002.
Geacht bestuur,
Tot mijn grote verbazing trof ik vorige week de uitnodiging van de jubileumcommissie aan
met het programma ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van RTC Twente. Tot mijn nog
grotere verbazing zag ik daar diverse opties in vermeld staan, maar miste ik de optie om met
de club naar Slowakije te reizen. Er staat vermeld dat van de reis naar Slowakije wordt
afgezien vanwege gebrek aan draagvlak. Overigens vraag ik mij in dit verband af hoe dit
gemeten is, maar dit terzijde. Het gaat mij nu om de gang van zaken in het omgaan met
besluiten van de Algemene Ledenvergadering, het hoogste gezag van de vereniging.
Aanvankelijk dacht ik dat mijn afwezigheid bij de jaarvergadering dit jaar, - in verband met
een rondreis in Nieuw Zeeland -, daar debet aan was. Maar herlezing van de notulen d.d. 21
februari van de Algemene Ledenvergadering leerde dat mijn verbazing wel terecht was.
Aangezien de notulen verspreid zijn onder de leden mag ik ervan uitgaan dat ook het
Bestuur zich committeert aan de gemaakte afspraken.
In deze notulen lees ik het volgende: "...Willem Stipdonk is van mening dat het bestuur de
ruimte moet krijgen om het plan eerst maar eens uit te werken. Besloten wordt dat het
bestuur het plan zal uitwerken en later in het jaar zal presenteren aan de leden". Op basis
hiervan had ik dus verwacht van het Bestuur een voorstel te krijgen waarbij de optie
Slowakije was uitgewerkt en indien dit niet haalbaar was gebleken een mogelijk alternatief
pXpgramma.
Kunt u mij uitleggen hoe ik geconfronteerd kan worden met een alternatief programma,
waarbij de jubileumcommissie al besloten schijnt te hebben.
U kunt u eventuele antwoord per e-mail aan mij meedelen. Daarnaast lijkt het mij gewenst
dat het Bestuur ook de overige leden van de verenging informeert over de gang van zaken.
Met vriendelijke groet,

Willem Marèélis
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Denekamp. 28 augustus 2002.
Aan de leden van RTC Twente.
Betreft; uitslag enquête jubileumreis.
Geachte leden,
In de vorige uitgave van WielContact bent u geïnformeerd over de voortgang van de
voorbereidingen van het 25-jarig jubileum van RTC Twente in 2003. Via een brief met
enquêteformulier is de interesse getoetst van alle leden. Door middel van dit schrijven wil de
jubileumcommissie u informeren over de uitslag en de daaraan verbonden verdere planning.
Van de aangeschreven 230 leden hebben in totaal 125 leden gereageerd. Dit betekent dat het
jubileum zeer zeker leeft onder de leden. Een lichte meerderheid geeft de voorkeur aan een
tweedaagse reis. Helaas moesten 35 leden aangeven niet mee te kunnen.
De jubileumcommissie heeft unaniem besloten de uitslag van de stemming te volgen en zal
daarom een spetterende tweedaagse reis organiseren. Ook leeft binnen de jubileumcommissie
de gedachte, dat leden die aangegeven hebben met een vijfdaagse mee te willen eerder
geneigd zijn om met een tweedaagse mee te gaan dan omgekeerd. De jubileumcommissie zal
verdere plannen uitwerken voor een tweedaagse en de leden hierover in het volgende
WielContact informeren. De tweedaagse reis zal in het reeds voorgestelde weekend van 21 en
22 juni 2003 worden gehouden. Dus noteert u dit alvast in de agenda!
De procedure voor de definitieve opgave zal op korte termijn worden gestart. Uiteraard kunt u
zich voor de tweedaagse reis nog steeds aanmelden en wel via correspondentie-adres
T. Franke, het Otman25, 7591 WD Denekamp).
Ondertussen heeft de commissie,die de uitgave van een jubileumboek verzorgt, bestaande uit
Alice Engbers, Wim Goorhuis, Stefan Kamphuis, Thea Snoeijink en eindredacteur Joost van
de Maat, een begin gemaakt met de opzet en invulling van het jubileumboek. Via deze weg
willen we een oproep doen voor leuke anekdotes, foto's, krantenknipsels etc. "uit de oude
doos". Ook zal de commissie leden benaderen en/of interviewen.
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Uiteraard staat de feestavond, die is gepland op 27 september 2003, op het programma.
Vanuit de jubileumcommissie fungeren Nico Benneker en Jan Oude Nijeweme als
contactpersonen. De overige leden van de feestcommissie zijn Teun van Deth, Gerard Ensink
en Johnny Kamphuis.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben gemformeerd.
Met vriendelijke groet.
De jubileumcommissie (p/a het Otman25, 7591 WD Denekamp).

N.B. Namens het bestuur verzoeken wij een ieder die het toegezonden formulier inzake
nieuwe bestandsgegevens nog niet heeft geretourneerd, hiervoor alsnog zo spoedig
mogelijk zorg te dragen!
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