■Taarverslag secretaris R.T. C-Twente over 1988.

Als secretaris van de toerclub kan ik mededelen dat het aantal
leden van onze club het afgelopen jaar is toegenomen. Vorig jaar
zaten ve op 110 leden, dit aantal is nu 120.
Helaas, maar het was niet anders, reden in datzelfde jaar 75 leden
onverzekerd rond. Een gesprek daarover heb ik gehad met de NRTU
in Veenendaal. De conclusie was dat het verenigingsbestuur hieraan
.

drastisch iets moest doen. Dit punt is herhaaldelijk op de bestuursvergaderingen aan de orde geweest. Dit heeft tot het volgende
besluit geleid. Vanaf 1-1-1989 is elk lid van onze toerclub verplicht
verzekerd via de NRTU. Bovendien is voor de gehele club een extra
verzekering afgesloten bij de eerste Algemene in Amsterdam. Voor
uitgebreide informatie verwijs ik naar de info van november/december.

Het bestuur is afgelopen jaar negen keer bijeen geweest. Dit
vond plaats bij bestuursleden aan huis. Het besluit om het aantal
bestuursleden terug te brengen van zeven naar vijf leden is een
goed initiatief geweest.
Het afgelopen jaar werd het info-bulletin in een nieuw jasje
gestoken. In samenwerking met een aantal commissies werden onze
leden maandelijks op de hoogte gehouden van allerlei zaken.

Afgelopen kalenderjaar kende onze R.T.C, een drietal '
eendaagse tochten en de ^ietsvierdaagse. De twee veldtoertochten
trokken gemiddeld 100 deelnemers en dat aantal kan goed genoemd
worden. Ook de voorjaarstocht werd een succes. Niet minder dan
260 deelnemers namen aan de tocht deel. Laten we als club zijnde
deze tochten goed blijven organiseren. De beste reclame is attijd
nog mondelinge reclame.
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het ook niet anders gevild hebben.

„et iietsen op de vee werd afgelopen Jaar goed afgesloten.
Op de eerste zondag van september konden „e voor de zoveelste
keer

de bokaal in Nordhorn in ohtvangst nemen. Op die zondag

„aren „e als olub zijnde met de meeste leden aanwezig. Als
seoretaris van de toerclub hoop ik dat we dat in september van
1989 weer kunnen zeggen!
Ik bedank alle vrijwilligers die het afgelopen Jaar ervoer
gezorgd
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hebben dat het in velerlei opzichten een succesvol Jaar

is geweest.

