Verslag secretaris over 1990
Het aantal leden van onze toerclub is gelijk gebleven, In de loop
van het afgelopen jaar hebben zich 10 leden afgemeld en 10 nieuwe
leden aangemeld. Op 1 januari 1991 bedroeg het ledenaantal 130.
Gezien de terugloop van het aantal toerclubleden bij de diverse
zusterverenigingen in de provincie mogen we tevreden zijn met
dit aantal.
De voorjaarstocht van het afgelopen jaar mag een groot succes
genoemd worden. Niet minder dan 210 toerfietsers schreven zich op
22 april in voor deze tocht.
Ongeveer 25 RTC-leden hebben op 9 en 10 juni'genoten van de fietstocht naar Delecke aan de Möhnesee. Ondanks het slechte weer kunnen
we terugzien op een geslaagd weekend.
Het mooie weer, de goede organisatie en het aantal van 85O deelnemers maakte de 15© editie van onze fietsvierdaagse tot een groot
succes. Tevredenheid alom bij iedereen die in die week zich bevond
rondom huize Marktzicht.
Een goed initiatief werd genomen om de Ronde van Denekamp in ere
te herstellen. Rondom het gebeuren werd veel werk verricht in de
voorbereiding en de uitvoering. De hernieuwde editie kreeg op 10
augustus in de persoon van Herman Snoeyink een terechte winnaar.
Op 11 augustus werd een sponsor-fietstocht gereden. De opbrengst
kwam ten goede aan de Stichting Terminale Thuiszorg. Met behulp
van een aantal RTC-leden werd niet minder dan 64.000 gulden bij
elkaar gefietst.
Het eerste weekend van de maand september mocht voor de RTC-Twente
druk genoemd worden. In het kader van het Euregio-sportfeest op
1 september werd er door onze club een toertocht van 60 en 125
kilometer uitgezet.
Een dag later, op zondag 2 september, fietsten 25 toerfietsers van
onze club mee in de Euregio-rundfahrt te Nordhorn, Voor de zoveelste keer werd de overwinnings-pokal naar Peerkesdorp gefietst.

Omdat Wij in het najaar geen tocht meer hebben heeft het bestuur
besloten om medewerking te verlenen aan de zustervereniging De
Peddelaars

uit Hoogeveen. Zij kwamen met het initiatief om een

P-rote tocht uit te zetten van 190 kilometer in Nederland en
Duitsland. Om organisatorische redenen zouden beide verenigingen
een deel van de route uitzetten. Op de kalender staat deze tocht
op zaterdag 7 september 1991. Deze tocht valt onder de naam
Emslandtocht.
De afsluiting van het zomerseizoen vond plaats op 2k november.
Onder het genot van een haPje en drankje sloten ongeveer 50
ETC-leden in de Zoeke het fietsseizoen op de weg af.
Inmiddels waren de voorbereidingen getroffen voor de veldtoertochten voor het seizoen 1990/1991. Ondanks het slechte weer
fietsten ikO deelnemers mee met de eerste tocht op 11 november.
Er kan teruggezien worden op een actief jaar. Veel tijd en energie
is gestoken in vele activiteiten. Er is door ons goed aan de weg
getimmerd. Naar de buitenwereld toe durf ik te stellen dat onze
club niet te beroerd is de handen uit de mouwen te steken.
Ik hoop dat we,evenals het afgelopen jaar,een beroep kunnen blijven
doen op al die mensen die het jaar 1990 tot een goed RTC-jaar
hebben gemaakt.
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