Jaarverslag RTC Twente 1985
Het ledental -van de RTC Twente vertoont na een paar jaar constant
te zijn geweest, een lichte daling. Het bedraagt
per 1-4-86 92.
Onze vereniging is aangesloten bij de NRTU in Veenendaal onder
nummer 0^,09. De contacten met de NRTU lopen via het district
Overijssel, waarmee 3x per jaar wordt vergaderd. Verder is er
lx per jaar een vergadering over de veldtoertochten.
Het bestuur vergadert lx per maand over de lopende zaken. Tijdens
deze vergaderingen wordt ook de info samengesteld. Het aantal
bijdragen hieraan van ds leden, ook in 1c vorm van advertenties,
zou best groter kunnen.
Wy nebbeu vorig jaar drie tochten georganiseerd, t,w, de voorjaarstocht op 20 april, de QinkeHandtocht op 1 juni en de
rijwielvierdaagse van 22 t.m. 26 juli. iet aantal deelnemers was
bevredigend, resp, ongeveer 120, 110 en 750.
Verder werden op 10 november en op 16 februari 1986 twee veldtoertochten georganiseerd met eveneons een behoorlijke belangstelling (ongeveer 80 en 4o).
De organisatie van deze tochten verliep goed dank zij de inzet
van veel leden. Hopenlijk blijft dit zo. Alleen bij de rijwielvierdaagse kan het aantal medewerkers nog wel vrat groter, al was het
maar voor een dag.
Leden van onze vereniging gaven weer bij verschillende grote en
kleine fietstochten acte de presence, o.a. bij Luik-BastenakenLuilc, Vael Ouwe, Elfstedentocht, Dwars door Limburg. Uit Nordhorn werd voor de vijfde maal in successie de Euregiopokal meegenomen ,
Het streven van een viertal Overijsselse clubs om tot een bundeling
van kracten te komen en één grote Overijsselse tocht te organiseren
werd krachtig voort gezet-. In 1986 zal voor de eertse keer door
CC''75 uit Nijverdal, de Haaksbergse TFC, de RTC Hengelo on onze
vereniging een grote tocht over 250 en 125 km georganiseerd
v/orden. Dit lijkt een goede zaak, vooral omdat met zo'n initiatief iets gedaan wordt aan de wildgroei van het aantal toertochten .
'

Dij een kleine maar zeer actieve groep van onze leden was veel
animo ■ /oor het veldtoerfietsen. Zij zijn ongetwijfeld met een goede
conditie aan het nieuwe seizoen begonnen.
Het jaar 1935 werd afgesloten met een f.-estavond. Alle aanwezigen
zullen ongetwijfeld met plezier aan deze avond terugdenken. De
feestcommissie heeft dus zeer goed werk verricht.
Al met al kunnen we dus terugkijken op een jaar dat gekenmerkt
werd door een gi-ote inzet van veel laden. Den verheugend verschijnsel .
Toch wil ik afsluiten met een waarschuwend woordje. Aan het begin
werd melding gemaakt van een dalend ledental. Op zich is dit niet
zo verontrustend, gezien de geringere belangstelling voor het
georganiseerde toerfietsen. Maar bij een aantal mensen, die lid
b 3; ij ven, is e e n ter u glopende b e 1 an f. steil i n g t e b e ? p e ur e n, De n
gevolg hiervan is b.v. weinig mensen bij het zondagmorgenfietsen,
met als gevolg dat er vaak in één
roep gefietst wordt, waarin
het tempo door de sterkste fietsers wordt a.
even. "anneer
op zo'n moment ae minder actieven of ni
leden meefietsen,
is het tempo voor hen vaak te hoog. De kans is dan groot, dan;
ze het de volgende keer voor gezien houden. lie
Het fietsen in verschillende /.roepen ma-u een voor ied . .;• •
albare snelheid, is dus van groot be
voor de club. Dove
komt dit de veiligheid ten goede.
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Jos Hermelink,

secr.

