Beste RTC-leden
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In velerlei opzichten is het kalenderjaar 199^
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en succesvol jaar

geweest voor onze toerclub. Als het gaat om het organiseren en aanpakken van activiteiten mogen we onze vereniging daarvoor prijzen.
Als lid van een vereniging heeft eenieder zijn rechten maar zeker ook
zijn plichten.

Samen moeten de leden zorg dragen voor de werkzaamheden

die jaarlijks verricht moeten worden. Veel verenigingen om ons heen
hebben te kampen met een té geringe betrokkenheid van leden tot de clul
Té veel wordt er gedaan door een té klein aantal mensen. Dit gegeven
is voor onze toerclub gelukkig niet van toepassing. Laten we dat in
de toekomst zo houden.
De hieronder genoemde activiteiten geven aan dat de RTC-TVente een
gezonde vereniging benoemd mag worden,
x Na een geslaagde en gezellige excursie bij Shimano in januari en de
succesvol verlopen veldtoertocht in februari kon onder prachtige
weersomstandigheden het wegseizoen in maart van start gaan.
x De voorjaarstocht in april trok bijna 200 belangstellenden naar de
accomodatie var. Sportclub Denekamp voor deelname aan de 85 of 125
kilometer.
x De Pijl van TVente, georganiseerd door de verenigingen binnen het
Regionaal overleg, trol: in mei helaas te weinig deelnemers. De goede
organisatie en de prachtige route verdiender meer belangstelling.
x Voor de negentiende keer in successie werd in augustus de fietsvierdaagse gehouden. Ruim 1000 deelnemers schreven zich in voor dit
klassieke fietsevenement.
x Ondanks niet optimale weersomstandigheden konden de clubleden
terugzien op een gezellig weekend in het Limburgse Heuvelland.
x De veldtoertocht in november overtrof de verv,rachtingen van het
aantal deelnemers. Ongeveer 470 veldrijders genoten van de tocht.
x Als afsluiting van het jaar kwamen ruim 60 leden af op de feestavond
die in november werd gehouden. De wandeltocht maakten de mensen
dorstig.'
x De voorbereidingen voor de organisatie van de aankomstpibaats en de te
houden tijdrit in DerekamP in verband met de pro f ronde van I'Cederland
aanstaanda augustus zijn in volle gang. Wij doen een dringend verzoek
aan onze leden de handen vrij te houden op 23, 2.h en 25 augustus.
Na acht jaar secretaris ge-weest te zijn van de RTC-Twente draag ik
vanaf nu deze functie over ann Hans Stokkelaar.

Me6 plezier kyk ik teru,?: naar de achterliggende jaren waarin ik
als secretaris van onze toerclub werkzaam ben freweeSi., De leden
wil ik hartelijk danken voor hot vertrouwen dat se in mij hebben
g-e schonken.
Prettig heb ik altijd samengewerkt met het bestuur. De vele avonden
die we samen al vergaderend hebben doorgebracht zijn voor mij erg
leerzaam geweest.
Ik wens Hans veel sterkte toe in zijn nieuwe functie.
namens de ex—secretaris,
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