Verslag seizoen 1984 RTC Twente
Net als in de voorgaande jaren bewoog het ledental van de RTC
Twentezich rond de honderd.
Als toerclub zijn wy aangesloten bij de landelyke unie van fietstoerclubs, de NRTU. De contacten met de unie lopen via het district
Overijssel, Driemaal per jaar vergaderen de clubs uit deze provincie
met elkaar in Nijverdal. Verder heeft onze vereniging contacten met
de NRTU via vergaderingen van organisatoren van rijwielvierdaagses
(2x per jaar) en via een kalendervergadering van veldtoertochten.
Het bestuur vergadert lx per maand. Op deze vergadering wordt de
lopende gang van zaken besproken en wordt de info samengesteld.
Het streven om de info lx per maand te laten verschynen werd gehaald,
Het is een goede zaak dat ook leden van dit medium gebruik maken
door het schrijven van artikelen of het plaatsen van advertenties.
De tochten die in 1984 georganiseerd werden, waren de voorjaars-,
de Dinkelland- en de najaarstocht. De deelname aan de tochten wordt
langzamerhand minder, een probleem waarmee ok andere verenigingen
kampen.Dit was voor het bestuur de reeen om een initiatief van de
toerclub uit Haaksbergen te ondersteunen. Het ligt in de bedoeling
om in 1986 te komen tot de organisatie van een grote tocht in Overyssel, waaraan meerdere clubs meewerken.
De Rywielvierdaagse draaide gelukkig nog goed. £chter, het vele werk
dat (al vele jaren) op de schouders van een klein aantal leden neerkomt, is een zware belasing. Medewerking van meer leden is noodzakelijk, willen we de RVD goed laten doordraaien.
De veldtoertocht werd dit jaar door 77 deelnemers goed bezocht.
Behalive de eigen tochten werd ook het een en ander georganiseerd om
te kunnen deelnemen aan andere grote tochten, zoals Luik-BastenakenLuik, de Elfstedentocht, Dwars door Limburg. Uit Nordhorn werd
voor de vierde maal de Pgkal meegenomen.
Het zondagfietsen om 9 uur werd dit Jaar een fiasco. Het weer werkte
een vroeg tydstip van vertrek niet in de hand.
Op de zeer geslaagde feestavond werd de beker voor het grootste aantal kilometers uitgereikt aan Henry Grunder, die daarmee Gerard Ros
met slechts een half wiel versloeg.
Ofschoon het bestuur zorgen heeft over de deelname aan het zondagmorgenfietsen, kunnen we terugzien op een redelijk succesvol 1984.
Ernstige ongelukken zijn gelukkig uitgebleven, maar laat de veiligheid voor iedereen een blijvende zorg zijn.
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