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Het afgelopen jaar was er een kleine achteruitgang in ons ledental
te constateren. Het aantal was vorig Jaar 92 en i« nu gedaald naar 89.
Het bestuur van de R.T.C.-Twente vergadert «Ike eerste dinsdag van de
maanjin zaal Marktzicht. Gestreefd wordt on in de daarop volgende
week de Info samen te stellen en indien mogelijk ook nog de deur uit
te laten gaan. Het bestuur zou het erg op prija stellen dat onze leden
actief bij de Info-samenstelling betrokken souden kunnen worden.
We denken hierbij aan bijvoorbeeld aankondigingen, ervaringen óf gewoon
een leuk verhaal.
Minder leden van onze vereniging hebben het afgelopen jaar deelgenomen
aan grote toertochten. Luik-Bastenaken-Luik, Vael Ouwe, Elfstedentocht
en Dwars door Limburg werd door minder leden gefietst. Ook de Nordhornse
Euregio-pokal, een beker voor die vereniging me de grootste deelname
aan die tocht, kwam dit jaar niet in ons bezit.
Ook de jaarlijkse tochten die door ons zijn georganiseerd kende een
dalend aantal toerrijders. Zowel de voorjaarstocht, de rijwielvierdaagse als de Najaarstocht werd door minder fietsers verreden. Deze
(

tendens is echter ook landelijk bij veel toerclubs «e constateren.
Een groot succe* afgelopen jaar was de tijdrit in de Niedersachsen
Rundfahrt. Dit succes kwam mede tot stand door de medewerking van
een aantal vrijwilligers van onze club. Ook was er een groot enthousiasme te constateren van onze club bij het gebeuren rondom de fietstocht die de heren Damhuis en de Monnik 50 Jaar geleden hebben ondernomen naar Palestina,
Denekamp maakt afgelopen jaar kennis met de eerste wielerronde voor
recreanten en trimmers. Een pluim voor de goede organisatie....maar
was het waar voor het geld???????
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