Jaarverslag secretaris 1987

Het aantal leden van de R.T.C.-Twente is het afgelopen jaar
toegenomen. Bedroeg het aantal leden een jaar geleden nog 89, nu
is dit aantal gegroeid naar 110. Ondanks dit gunstige gegeven
moet nadrukkelijk vermeld worden dat maar ruim 3° % van dit
aantal verzekerd rondtoertj Vorig jaar zijn er nog geen kO fietstoerkaarten door mij teruggestuurd naar het Bondsburo te Veenendaal,
Leden die geen fietstoerkaartnummer hebben zijn niet verzekerd en
kunnen om die reden nooit en te nimmer aanspraak maken,in geval
van een ongeluk,op een vergoeding van het bondsburo. Jaarlijks
doen zich problemen voor die voorkomen hadden kunnen worden.

Het afgelopen seizoen heeft het R.K.C.-bestuur acht keer vergaderd in Marktzicht. De laatste twee keer hebben we deze bijeenkomsten bijgewoond bij één van onze bestuursleden. Dit geheel om
praktische overwegingen. Besloten is om het aantal bestuursleden
terug te brengen van zeven naar vijf leden.
Gestreefd werd het afgelopen jaar eens in de maandeen info te
laten verschijnen. Dit is èn enkele gevallen niet gelukt. Het
samenstellen van de info, het uittypen ervan, het drukken en het
distribueren is allemaal vrijwilligerswerk. Wees daarom voorzichtig
met negatieve kritiek.

Onze club heeft in het voorjaar en in de zomer de voorjaarstocht
en de Rijwielvierdaagse georganiseerd. In november en februari
jl. kende onze club een tweetal veldtoertochten. Resumerend kan
gezegd worden dat alle tochten tot in de puntjes georganiseerd
waren en dat er sprake was van een goede opkomst. De kwaliteit
van een tocht werkt positief op de kwantiteit van het aantal deelnemers. Mondelinge reclame van bezoekende toerieden is de beste
reclame.

In 1987 hebben V, h.t tienjarig bestaan van enze eiub gevierd.
De

feeetconunissie verdient alle lof. Een onvergetelijke dag was

ongetwijfeld .ondag 1. Juni. Een n,ooie puz.elrit die een „aardige
afsluiting kende. Ook de rit op 12 Juli bed een bijzonder gezellag
karakter. De Teutoburgerwaldtocbt op die dag gaf bet Jubileumfeest
een sportief tintje.

Boor middel van sponsoring is onze olub in staat geweest ieder
iQ ^o+-alinff een goed shirt en jack aan te
toerclublid tegen minimale
betalxng een go
bieden.

Be sbirtcemmissie beeft in ddze bun uiterste best gedaan

om een goed produkt aan bet grootste deel van onze toerclubleden
af te leveren. Helaas later dan gepland kwam bet een en ander
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ereen schuld aan,
binnen maar daar zijn
jullie

Naast de toename van bet aantal leden binnen enze eigen club
is bet aantal leden van de officieuze scbaatsclub gestegen tct
boven de kO. Biverse activiteiten worden door bun georganiseerd,
„aast wekelijkse droogtraining wordt enkele keren per week
gescbaatst in Deventer en Enscbede. Bovendien rijden vier leden
inmidddls C-maratbens en gemengde maratbons. Be scbaatsclub
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w T r -Twpnte maar misschien komt
werkt nog onder de vlag van de R.T,C-Twente m
daar op korte termijn verandering in.

Willem Stipdonk
februari 1988.

