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• Aan dit idee dient nader invulling gegeven te worden
Plan "Duitsland" (Rene)
• Aan dit idee dient nader invulling gegeven te worden

Betreft: Samenstelling jubileiiincammissie/ datum eerste bijeenkomst

Aanwezig: Jan Eppink, Nico Bennckcr, Jan Oude Nijewenie, Tliea Snoeijink, Ton
Franke, Wim Goorlmis, Jan Aaminkliof, Alice Engbers, Rcne Borgelink,
Leo Engbers, Hans Slokkelaar, Hennan Lcferink, Gerard Meijer, Stefan
Kampluiis
Afwezig:

6

2 INululen van de vorige bijeenkomst
nvt.

7 Wat verder ter tafel komt
nvt.

3 Ingekomen stukken
Plan "Slowakije"

8 Rondvraag
1. Voor de zomer dient de commisie met een concreet plan te komen naar de leden toe (Wim)

4

Planning

1.
2.
3.
4.

Vaststellen diverse data
Hoe verder te communiceren met de leden
Feestavond
16 mei 2002 om 20:00 uur volgende bijeenkomst bij de Klep

Mededelingen

nvt.

Denckamp, 12 mei 2002,
Stefan Kamphuis.

5 Thema
5 I Doel
Oriënteren en samenstellen 25 jarig Jubileum RTC Twente
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5.2 Randvoorwaarden
1. Laagdrempelig en breed toegankelijk
2. Het mag de deelnemers een beperkt aantal vrije dagen kosten
3. Goed comuniceren met de leden. Hoe: via commissieleden.
4. Deelnemende leden dienen een stuk veraniwoordelijklieid te dragen (denk aan liet gemak
waarmee afgezegd kan worden)
5. Variatie mogelijkheden in verblijftijd
6. Onafliankelijk programma vd. verschillende groepen.
7. Kruisbesluiving tussen groepen (avond programma)
8. Goede verhouding reis- eu verblijftijd
9. Gczamclijke reismogelijkheid
5.3 Globale Idcecn (Brain storm sessie)
1. Meerdaagse evt in combinatie met een feestavond
2. Meerdaagse van variable verblijfsduur meteen aparte feestavond
3. Een eendaagse fiets activiteit
4. Iets doen aan PR (denk aan: boekje met herinnering)
5. Twee verschillende programma's (in het ruimste zin van het woord)
5.4 Globale keuze
Keuze: Een meerdaagse van een variabele verblijfsduur met een aparte feestavond.
5.5 Detail ideeën
1. Plan "Slowakije" (Hans)
• Gedetaileerde informatie voorhanden
• Geschikt voor ATB en weg
• Reis afstand ongeveer I400km
• Hans zal de "reis-/verblijftijd verhouding" nader bepalen
2. Plan "Tjechië" (Nico)
• Aan dit idee dient nader invulling gegeven te worden
3. Plan "België/Luxemburg" (Hans/Rene)
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Notulen (2) jubileumcommissie 25 jaar RTC Twente d.d. 10 juni 2002.
Aanwezig: |an Eppink, Nico Benneker, |an Oude Nijeweme, Thea Snoeijink, Tonnie Franke,
Wim Goorhuis (notulist), |an Aarninkhof, Alice Engbers, Rene Borgerink, Leo Engbers en
Herman Leferink,
Afwezig m.k.: Hans Stokkelaar. Stefan Kamphuis en Gerard Meijer.
1. Opening.
De voorzitter, Rene Borgerink, deelt mee dat de commissieleden Gerard Meijer en Hans
Stokkelaar hebben laten weten geen deel meer uit te willen maken van de jubileumcommissie. De reden hiervoor is dat zij er grote moeite mee hebben dat de reis naar Slowakije door
de commissie niet wordt aangemerkt als de jubileumreis. Dat deze reis als een gewone reis
kan plaatsvinden doet hieraan niets af.
De aanwezigen betreuren deze gang van zaken zeer temeer omdat op een goede democratische wijze met argumenten is gekozen voor een alternatief.
De commissie gaatvervolgensovertot behandeling van het gekozen alternatief: een reis naar
Duitsland aan de hand van het gepresenteerde voorstel.
2. Reis naar Duitsland
Punten van aandacht:
-vooraf de situatie ter plekke bezien;
-de VVV ter plaatse is bereid nadere alternatieven aan te bieden;
-de invulling van de avonden;
-het gebied biedt mogelijkheden voor alle groepen: van licht tot een zwaar parcours;
- men kan er naar toe fietsen;
-er komt een gewijzigde/aangepaste versie van het ontwerp-programma;
-aandacht voor sponsoring (hoofdsponsor-co-sponsoring)
Kosten
-uitgangspositie: € 1 75,- (na aftrek van de verenigingsbijdrage van € 90,-)
-begroting wordt doorgelopen en waar nodig aangepast
-voorstel tot aanbetaling van € 50,-- een ontwerp-brief moet worden opgesteld: o.a. hoe gekomen tot; overzicht van de week,
antwoord-strook. Getracht wordt op korte termijn informatie aan de leden te verstrekken.
3. jubileumuitgave.
De commissie blijft voorstander van een jubileumuitgave. Er moet nog veel informatie
voorhanden zijn o.a. bij oud-bestuursleden.
De volgende commissieleden zijn bereid te gaan werken aan een dergelijke uitgave:
Thea Snoeijink. Wim Goorhuis, Alice Engbers, eventueel Stefan Kamphuis (nog vragen) en
Joost van de Maat als eindredacteur, tenminste als hij dat zou willen.
4. Feestavond.
Er moet contact worden gelegd met de huidige feestavond-commissie (o.a. j. Kamphuis)
Vanuit de jubileumcommissie fungeren als contactpersoon: Nico Benneker en jan Oude
Nijeweme. Beiden nemen contact op met |. Kamphuis c.s.
Volgende vergaderingen 27 juni en 2 sept. a.s. 20.00 uur zelfde locatie.
De vergadering wordt gesloten.
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5.4 Duo fiets VTO
Het idee is geoppert om VTO denekamp een duo fiets aan te bieden. Marcel
Kamphuis en Richard Hagel zullen voor de haalbaarheid en uitwerking worden
gevraagd.
6 Planning en actie punten
- Uitwerken draaiboek JU
- 10 okt FC
- 14 okt Bestuursvergadering RTC
- 24 okt om 20:00 JUC bij Thea
- 25 nov om 20:00 JC bij wijkgebouw
- Tonnie werkt opgave brief aan de leden verder uit
- Stefan schrijft stukje voor Wielcontact
7 Wat verder ter tafel komt
8 Rondvraag
Denekamp, 8 oktober 2002, Stefan Kamphuis
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Notulen; Jubileumcommissie (8)
1 Betreft: Bespreking maandagavond 7 oktober
Aanwezig: Jan Eppink, Nico Benneker, Thea Snoeijink, Tonnie Franke,
Wim Goorhuis, Jan Aaminkhof, Alice Engbers, Leo
Engbers, Stefan Kamphuis, Rene Borgerink, Jan Oude
Nijeweme, Herman Leferink
Afwezig: mkg: Gerard Meijer
2 Notulen van de vorige bijeenkomst
3 Ingekomen stukken
4 Mededelingen
5 Thema
De voortgang van de verschillende groepen is besproken.
5.1 Feest avond (FC: Jan, Nico, Johny, Gait, Teun)
1) Idee: op zondag 28 september om 9:30 fietsen met RTC, s'middag met gezin,
s'avonds feestavond.
2) JC: wijk niet af van de gestelde data.
3) In prince is de FC gevraagt om een feest avond te organiseren.
4) Taak voor de volgende bijeenkomst: Bepaal budget en lokatie
5.2 Jubileum uitgave (UC: Alice, Thea, Wim, Stefan, Joost, Remon)
1) Joost zal taalkundig redactie werk opzich nemen
2) Remon is gevraagd het technisch gedeelte van het redactie werk
3) Stefan zal een het draaiboek verder uitwerken, inklusief kosten plaatje
4) Overige leden verzamelen informatie
5) Het idee is geoppert om de JU uit te bereiden met een smoelen gedeelte, de
haalbaarheid wordt hiervan nog bekeken
5.3 2-Daagse, opsomming van de besproken punten:
1) In het opgave formulier niet/minder actief fietsende leden vragen voor
ondersteuning
2) Eigenbijdrage voor 2-daagse is gesteld op 20 Euro
3) De bestaande ongevallen verzekering van RTC is dekkend voor dit evenement
4) Nabezoek is Haltem als lokatie definitief gekozen, deze lokatie bied ruime
route mogelijkeheden bij de gestelde afetand en is voor veel RTC leden een
nieuw te verkennen gebied. De intrukken die opgedaan zijn van de herberg zijn
zeer positief.
5) De (niet opgegven) leden ontvangen een brief voor opgave.

Uitgangspunt 250 personen
Prijs pp €
drank, hapjesbuttet etc.
22,25
muziek
2,50
representatie (bloemen etc.)
1,00
onvoorzien/nader in te vullen
2,25
opbrengst loterij oid
-/- 2,50
Totale kosten per persoon

€25,50

Totaal Bedrag
5562,50 (variabel)
625,- (vast)
250,- (vast)
562,50 (vast)
-/- 525
(variabel)
(€ 6375,-/fi. 14048,85)

Bij budget fi. 16000,- tot maximaal 290 personen geen eigen bijdrage.
Prijs drank, hapjesbuffet etc. op basis van gemaakte afspraken. De locatie
is nu dus ook vastgelegd en wordt Her het Sterrebos te Beuningen.
Ik hoop dat een en ander nog tijdig is om in het verslag vast te leggen.
Met vriendelijke groet.
Nico Benneker

Notulen; Jubileumcommissie (9)
1 Betreft: Bespreking maandagavond 25 november
Aanwezig: Nico Benneker, Thea Snoeijink, Tonnie Franke, Wim
Goorhuis, Jan Aarninkhof, Alice Engbers, Leo Engbers,
Stefan Kamphuis, Rene Borgerink, Herman Leferink,
Richard Hagel
Afwezig: mkg: Jan Eppink , Leo Engbers, Gerard Meijer, Jan Oude
Nijeweme
2 Notulen van de vorige bijeenkomst
Niet vermeld:
1) Blad met totaal overzicht van budgetten
2) De volgende personen willen mee helpen organiseren; De vrouwen van Ton,
Herman en Remco
3 Ingekomen stukken
4 Mededelingen
5 Thema
De voortgang van de verschillende groepen is besproken.
5.1 Feestavond (FC: Jan, Nico)
ss/jJy//Vi&J'
r
l
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1) Sterrebos geniet de voorkeur - ^^v
JLJJ4 Qctfifi C r^'fl^J
2) Nico zal het kosten overzicht naar Stefan mailen ^ ^ *f
''
3) In het kosten overzicht zal een hapjes buffet bevatten
4) Vraag een ceremoniemeester, hierbij is de naam van Theo Snoeijink gevallen
5) Vraag Emiel Nijhuis als extra lid voor de FC
6) Idee: Vraag Rene vd Veen voor een optreden
7) Idee: organiseer een verloting
5.2 Jubileumuitgave (UC: Alice, Thea, Wim, Stefan, Joost, Remon)
1) JU aanbieden als afsluiting van het jaar (omstreeks november)
2) Prominenten met rijk wielerverleden vermelden in het hoofdstuk "Wieier
verleden van Denekamp"
3) JU aanbieden aan extra mensen (Ik weet niet meer wat hiermet het woord extra
wordt bedoeld).
^ tyo^o&u^ &&£&<* ^^A ^
4) Smoelboek is definitief afgeblazen
5) Op roep in het wielcontact plaats voor foto's (Stefan)
6) Advies JC: niet te zuinig met foto's
7) Stefan en Alice zullen Layout bezoeken voor een gedetailleerde offerte
aanvraag.
5.3 2-Daagse, opsomming van de besproken punten:
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1) We koersen richting de 90 aanmeldingen
2) Voortgang is besproken
5.4 Duo fiets VTO
Het idee is geoppert om VTO denekamp een duo fiets aan te bieden. Marcel
Kamphuis en Richard Hagel zullen voor de haalbaarheid en uitwerking worden
gevraagd.
1) Het gaat om een 3 wielig type waar twee fietsers naast elkaanjïnl&W*kunnen
zitten
^
2) Vraag kas RBR/
3) Rene vraag Dhr. Huttenhuis en Dhr Kamp
4) Gemeente "potjes" aanboren
5) Rene zal sponsoren benaderen
6 Planning en actie punten
- 13 jan 2003 om 20:00 JC bij wijkgebouw
- Stefan schrijft oproep over foto's voor Wiclcontact ■^—///y-v^)/y/ >
7 Wat verder ter tafel komt
8 Rondvraag

^ A
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Denekamp, 7 januari 2003, Stefan Kam,ovw-o -

CC COtoC^t^

^O. ÖOv

A

Ê^/^5// ^> 7?^
^
'^/è/g,,
^C^//x/

Jubileum Commissie

RTC Twente

Notulen, pag 1
13 januari 2003

Notulen; Jubileumcommissie (10)
1 Betreft: Bespreking maandagavond 13 januari 2003
Aanwezig; Nico Benneker, Thea Snoeijink, Totmie Franke, Jan Eppink,
Jan Aaminkhof, Alice Engbers, Leo Engbers, Jan Oude
Nijeweme, Rene Borgerink, Richard Hagel en Herman
Leferink.
Afwezig: mkg: Wim Goorhuis en Stefan Kamphuis en
<3€raiStMsjfr zkg.

;

2 Notulen van de vorige bijeenkomst
Niet vermeld:
1) Jan Eppink niet aanwezig (zkg.)
2) De volgende personen willen mee helpen organiseren; De vrouwen van Ton,
Herman en Remco en als begeleiders op 21/22 juni.
3 Ingekomen stukken
4 Mededelingen
Jan Oude Nijeweme heeft nu e-mail
5 Thema
De voortgang van de verschillende groepen is besproken.

:

5.1 Feestavond (FC. Jan, Nico)
1) Sterrebos definitief gekozen (Wubbenhof heeft niet gereageerd en bleef vaag in
mededeling over de kosten).
2) Nico zal het kosten overzicht naar Stefan mailen
3) In het kosten overzicht zal een hapjes buffet bevatten opgave totaal p/p € 22,25
uitgaande van 11 consumpties.
4) Vraag een ceremoniemeester, hierbij is de naam van Theo Snoeijink gevallen
(heeft bedenk tijd gevraagd meld Thea Snoeijink)
5) Vraag Emiel Nijhuis als extra lid voor de FC
6) Idee: Vraag Rene vd Veen voor een optreden
7) Idee: organiseer een verloting
5.2 Jubileumuitgave (UC: Alice, Thea, Wim, Stefan, Joost, Remon)
1) JU aanbieden als afsluiting van het jaar (omstreeks november)
2) Prominenten met rijk wielerverleden vermelden in het hoofdstuk "Wieier
verleden van Denekamp"
3) JU boek aanbieden aan bepaalde mensen die iets voor de vereniging betekenen
maar geen lid zijn. De vraag is wie?
4) Smoelboek is definitief afgeblazen
5) Oproep in het wielcontact plaats voor foto's (Stefan), dit is inmiddels gedaan
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6) Advies JC: niet te zuinig met foto's
7) Stefan en Alice zullen Layout bezoeken voor een gedetailleerde otterte
aanvraag, reactie komt nog..
8) Nog nader beraden over aantal te dmkken boeken
9) 33 onderwerpen in boek met nu als laatste onderwerp de Duo-fiets wordt 34
10)Richard Hagel levert boek Ronde van Overijsel als 'voorbeeld boek'
1 l)Colages op borden maken van aangeleverde foto's voor feestavond.
5.3 2-Daagse, opsomming van de besproken punten:
1) Tot nu 95 aanmeldingen volgens Ton Franke streven is ongeveer 120
deelnemers.
.« ,
i •
i 2) Deelnemers via 'Wiel contact' bekend maken dat het geldbedrag binnenkort
afgeschreven gaat worden van hun rekening.
5.4 Duo fiets VVTO
^
.
u.
Het idee is geoppert om VVTO Denekamp een duo fiets aan te bieden. Marcel
Kamphuis en Richard Hagel zullen voor de haalbaarheid en uitwerking worden
ëeV

l)aHet gaat om een 3 wielig type waai' twee fietsers naast elkaar plaats kunnen
zitten
2) Vraag kas RBR zijn inmiddels bereid een bedrag tegeven
3) Rene heeft Dhr. Huttenhuis en Dhr Kamphuis van VVTO benaderd, deze
hebben zeer positief gereageerd.
• v + jof
4) Gemeente "potjes" aanboren inmiddels via Burgin. Willeme positief bericht dat
de gemeente bij draagt via Agaat Laan stichting.
5) Rene heeft inmiddels een groot aantal sponsoren benaderd met positiet
gevolg Het zijn; Rabobank, Johnny Kamphuis,Run B\ke Run,
Euregiofietsvierdaagse, Johan Smithuis, HUKA, Gemers Tilhgte en de
gemeente.
6) After sales na de sponsortocht een bedankje met foto naai- de sponsoren.
:

6 Planning en actie punten
- 27 februari '03 20:00 bij JUC bij Thea
- 10 mrt. 2003 om 20:00 JC bij wijkgebouw
7 Wat verder ter tafel komt
8 Rondvraag
Denekamp, 29 januari 2003, Herman Leferink

Jubileum Commissie

3)
4)
5)
6)
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Hluincr maakt bordje, deze zal de 24e april worden gepresenteerd
Aan kondiging in DW iswm PBJ, 8K, RB en GM
Onderhoudskontrakt overleggen ipv korting op de fiets
At'ter sales: een bedankje met foto naar de sponsoren.
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Notulen; Jubileumcommissie (11)

VJ

1 Betreft: Bespreking maandagavond 10 maart 2003
Aanwezig: Thea Snoeijink, Tonnie Franke, Jan Eppink,
Jan Aarninkhof, Alice Engbers, Leo Engbers. Jan Oude
Nijeweme, ReneBorgerink, Richard Hagel en Herman
Leferink, Stefan Kamphuis, Wim Goorhuis
Afwezig: mkg.:NicoBenneker

6 Planning en actie punten
f
- 15 april interview DW. PBJ, SK, RB en GM
- 5 mei. bijeenkomst JC bij wijkgebouw /^
- 8 mei, bijeenkomst JUC bij Thea
- 23 mei - 24 mei controle rit halteren voor de voorrijders

2 Notulen van de vorige bijeenkomst
\J 7 Wat verder ter tafel komt
\l/8 Rondvraag
Denekamp, 29 januari 2003, Stefan Kamphui:

3 Ingekomen stukken
1) Ingekomen stuk "Aanbieden vd J-Fiets"

5^/^ ^>^
\l

.4 Mededelingen
1/ 1) Gerard is als aftredend bestuurslid niet meer actief lid van de JC,
5 Thema
De voortgang van de verschillende groepen is besproken.
1) Wim zal als het komende jaar als J-fotograaf fungeren
S.l Feestavond (FC: Jan, Nico)
1) Bestuur komt met een draaiboek voor het officiële gedeelte
s
2) Theo Snoeijink heeft zich beschikbaar gesteld als cerimoniemeester "/ t*^**-^ __ / »
3) Geen drive-in, kosten hiervan worden te hoog bevonden
s^ r^cs
& *? *^'£,
4) Uitnodiging dienen in augustus verstuurt te worden 'f'
l-^Ld &$
5) Bus voor vrije gift kan s'avonds geplaatst worden
6) Datum met Sterrebos "checken"

>

(7

l

1.2 Jubileum uitgave (UC: Alice, Thea, Wim, Stefan, Joost, Remon)
1) Zie voor de voortgang " Voortgang Jubiliem uitgave wkl4.doc"
2) JUC zoekt een extra kracht voor redactionele werkzaamheden, inmiddels
hebben we hiervoor oud RTC-er Tijs Weststrate hiervoor benaderd.
3) Colages op borden maken van aangeleverde foto's voor feestavond.
1.3 2-Daagse, opsomming van de besproken punten:
1) Tot nu 100 aanmeldingen, otervon naar 120 deelnemers.
2) Route is gereed
a/zC &<* >
3) Controle rit vr. 23 mei en za 24 mei.
1.4 Duo fiets VVTO
1) Ren e sponsort de fanfare
2) Opbrengst sponsor tocht wordt een check voor een nog nader te defmeren doel

