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Jan Goossink <JBM.Goossink@12move.nl>
Leo Engbers <leoengbers@hotmail.com>; Herman Leferink <rtc-lef@zonnet.nl>; Hans Stokkelaar
<stokkelaar@introweb.nl>
donderdag 6 juli 2000 20:46
Johan Busscher

Ik ben vanavond (donderdag) even naar Johan Busscher geweest. Gaat goed. Ligt weer op een gewone kamer. Dus niet me
aan de monitor. Mag weer bezoek ontvangen. Denkt maandag of dinsdag weer naar huis te kunnen. Beseft wel dat hij gas za
moeten terugnemen. Ik heb hem namens de club een bos bloemen + doosje snoepjes meegebracht.
Groetjes
Jan

cc. Gerrard Meijer

Mededeling Bestuur
Mede naar aanleiding van de publicatie in de Twentsche Courant/Tubantia van 27 juni jl. is
het bestuur dezelfde dag bijeen geweest. In gezamenlijk overleg is besloten dat er geen basis
is voor verdere samenwerking met de heer Stokkelaar als secretaris en bestuurslid van RTC
Twente. Kern van de breuk met de heer Stokkelaar is dat o.a. de jubileumcommissie heeft
besloten een mogelijke achtdaagse reis naar Slowakije niet als jubileumreis aan alle leden
voor te leggen. Met ingang van 27 juni 2002 is de heer H. Stokkelaar niet meer als secretaris
en bestuurslid verbonden aan RTC Twente. Ook zal hij de vereniging niet meer als zodanig
vertegenwoordigen. De secretarisfunctie zal tijdelijk door het bestuurslid de heer H. Leferink
worden waargenomen. In de eerstkomende algemene ledenvergadering zullen de leden nader
op de hoogte worden gesteld en zullen de formele procedures voor het benoemen van een
nieuwe secretaris in gang worden gezet. Bestuurslid Gerard Meijer treedt terug uit de
jubileumcommissie, maar blijft wel lid van het bestuur.
Wij betreuren het ten zeerste dat de gang van zaken via de publieke bladen kenbaar is
gemaakt. Ook hebben wij RTC-lid en journalist bij de Twentsche Courant / Tubantia de heer
R. Beune nadrukkelijk gevraagd zich te onthouden van verdere publicaties. Echter, een
garantie hebben wij niet kunnen krijgen.
Het Bestuur van RTC Twente,
Leo Engbers
Gerard Meijer
Herman Leferink
René Borgerink
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Stokkelaar
stapt uit
bestuur
Jtoerclub
Aanleiding jubileumtrip
DENEKAMP - Hans Stokkelaar is opgestapt als bestuurslid van de Rijwiel Toerclub Twente. 'In gezamenlijk overleg is besloten dat er geen basis is voor
verdere samenwerking,' aldus het bestuur in een
verklaring in het clubblad. Stokkelaar mag de vereniging ook niet meer vertegenwoordigen in de
stichting Profronde Etappe Denekamp. Een uitstapje naar het Slowaakse Liptovsky Mikulas
vormde de aanleiding voor het conflict.
De RTC Twente is sinds jaar en
dag een van de meest actieve
toerclubs in de regio. Een club
•t uitstraling. Organisator van
I aansprekende rijwielvierdaagse en mede-organisator van
de etappeaankomsten van de
Ronde van Nederland in Denekamp. De club viert volgend jaar
het zilveren jubileum en dat
feest was aanleiding van een conflict.
De jubileumcommissie haalde
een een streep door het voorstel
een reis te organiseren naar Liptovsky Mikulas, een dorp in Slowakije, waarmee de gemeente al
enkele jaren warme banden mee
heeft. Dit besluit van de commissie schoot bij de bestuursleden
Hans Stokkelaar en Gerard Meijer in het verkeerde keelgat en
zij dreigden met opstappen.
Volgens Stokkelaar zou de beslissing over de reis naar Slowakije aan de leden overgelaten
moeten worden. Door de leden
was deze trip als alternatief naar
voren geschoven, nadat een reis
naar Mallorca te duur was bevonden. Bovendien zijn er in
Liptovsky Mikulas verwachtingen jy2wf>kt__np_siaffiaJien ko-

men binnenkort naar Denekamp om mee te doen aan de
fietsvierdaagse en de afzegging
zou een geweldige domper voor
hun zijn.
Het verschil van mening met de
twee bestuursleden escaleerde
na een publicatie over de affaire
in deze krant. Meijer werd uiteindelijk binnenboord gehouden, maar met secretaris Stokkelaar is, aldus een verklaring in
het clubblad, geen basis voor samenwerking meer. Hij zal de vereniging ook niet verder vertegenwoordigen in de stichting Profronde. De secretarisfunctie zal
voorlopig worden waargenomen door Herman Leferink. In
de eerstkomende ledenvergadering zullen de leden nader op de
hoogte worden gested, zo is in
het clubblad te lezen. Het bestuur spreekt zijn waardering uit
voor het vele werk dat Stokkelaar voor de vereniging heeft gedaan. 'Wij betreuren het ten zeerste dat de gang van zaken via de
publieke bladen kenbaar is gemaakt,' schrijft het bestuur verder.
In een bijlage bij het clubblad
wordt nog eens uit de doeken gedaan welke afwegingen dè jubileumcommissie heeft gemaakt
bij de afwijzing van de reis naar
Slowakije. Een achtdaagse reis
wordt niet haalbaar geacht.
Grootste struikelblok is de lange
busreis. Het aantal fietsuren
staat dan niet in verhouding tot
óphex'.a&gdeczisxiid. Gezamenlijk en unaniem is wel afgesproken dat de mogelijkheid blijft bestaan om de meerdaagse reis
naar Slowakije als clubactiviteit
te organiseren, echter niet als onderdeel van de jubileumactiviteiten.

