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RTC"Twente"
JAARVERSLAG 1983
Het ledental van onze vereniging was op 1

januari 1984 102.

Sinds een

paar jaar schommelt het nu omstreeks de honderd.
Tamelijk constant is ook de deelname aan onze tochten,

terwyl het

bestuur graag een toename zag. Maar landelijk is de tendens dalend,
zodat wij niet ontevreden zyn. Alleen de najaarstocht stelde ernstig
teleur, terwijl er bij de provinciale fietsdag zo i/einig deelnemers
kwamen, dat het bestuur besloten heeft van verdere deelname aan dit
provinciale gebeuren af te zien, -Telukkig dat het aantal deelnemers
aan de Rijwielvierdaagse nog steeds toeneemt,

in 1983 tot meer dan 850,

De verandering van rijwieldriedaagse tot rijwielvierdaagse is dus
een succes gebleken, en het bestuur meent, dat met een grotere inzet
van de leden deze rijwielvierdaagse nog verder kan uitgroeien.
Een nieuw initiatief was in 1983 de veldtoertocht van november. Het
weer was goed, het deelnemersaantal groot, en de stemming van de fietseri
primal Kortom een succes, voor herhaling vatbaar.
Leden van onze vereniging fietsten behalve onze eigen tochten ook
veel tochten van andere verenigingen. Bekende tochten waaraan werd
deelgenomen zijn: Luik-Bastenaken-Luik, de Vael Ouwe en de Euregiofahrt in Nordhorn, waar we voor de derde maal in successie de Pokal
für die grösste Mannschaft in ontvangst namen.Vermelding verdient
zeker het initiatief van groep 3 om veel tochten in de regio te
bezoeken, waarbij we speciaal denken aan de zesheuvelentocht

,

220 km onder miserabele omstandigheden. Dit soort initiatieven
komt de naam van onze club zeer ten goede. Hulde!
Het besluit van de vorige jaarvergadering om op zondag in de zomermaanden om 9 uur te starten werd slechts door een minderheid opgevolgd.
Door deze minderheid overigens tot volle tevredenheid.
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Van de mogelijkheid om de trainingskilometers van zondagmorgen en
woensdagavond mee te laten tellen voor de clubcompetitie werd weinig
gebruik gemaakt. Dit zou trouwens ook geen invloed hebben gehad op de
uitslag van de clubcompetitie; winnaar in 1983 werd Martin Kolbrink
met meer dan 12000 km, op luttele kilometers gevolgd door Herbert
Oude Heuvel. Beiden kregen op de jaarlijkse feestavond een prijs voorhun prestaties.
Op deze feestavond werd ook de uitslag van de meningspeiling onder
de leden bekend, hoe het verder moet met de kleding nu de band met
onze sponsor Hofland op 1

januari 1984 afgebroken is (overigens in

}
zeer goede verstandhouding). De overgrote meerderheid van de ledden
was van mening, dat zonder sponsor verder gegaan moet worden met op
de clubkleding alleen de naam van de club. Helaas heeft slechts ongeveer
de helft van de leden daarop gebruik gemaakt van het aanbod om tegen
zeer sterk gereduceerde prijs nieuwe clubkleding aan te schaffen.
Verder dient genoemd te worden het zeer goede functioneren van
ons informatiebulletin en het feit dat onze club lid is geworden
van de KNSB om zo onze leden, die tijdens de wintermaanden hun
met schaatsen
conditi^-tTp peil houden, in staat te stellen, om mee te doen aan schaatstochten.

Denekamp, maart 1984
Jos Hermelink, secretaris

