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Jaarverslag adintrim-secretaris Herman Leferink 2002 RTC Twente.
Het jaar begon in feite met op 22 januari een interessante dia presentatie van Cor van Hulten over zijn reizen in het hoog
gebergte van Zuid-Amerika en dan met name Peru.
Hij wist ons o.a. te vertellen wat hoogte ziekte is en wat hier tegen te doen.
Veel leden en buitenstanders wisten zijn vermakelijke anekdotes te waarderen.
Het bestuur had besloten geen geld meer te spenderen aan het tennistoernooi te Neuenhaus omdat tennis geen clubactiviteit is
van de RTC Twente.
Hierna besloten de organisatoren met de organisatie te stoppen.
Tijdens de jaarlijkse algemeneleden vergadering op 21 februari werd afscheid genomen van Jan Goossink als voorzitter.
Hem werd tijdens de vergadering als dank voor zijn langjarig voorzitterschap een schilderij aangeboden.
Als nieuwe voorzitter werd Rene Borgerink met algemene stemmen benoemd.
Zondag 21 april werd onder redelijke weersomstandigheden de Prè Paintoertocht verreden.
De tocht over ongeveer lOOkm liep voor het grootste deel over Duits gebied met een pauzeplaats op de Rothenberg nabij het
plaatsje Wetteringen in het Munsterland.
We konden voor deze tocht rekenen op een groot aantal nieuwe medewerkers die deze bezigheden nooit eerder verrichten
hiervoor onze dank.
308 deelnemers schreven zich in om aan deze tocht deeltenemen.
Maandag 30 april werd s'middags de bekende gezinsfietspuzzeltocht met medewerking van leden van RTC Twente
georganiseerd.
Jammer was het dat het een half uur voor aanvang van deze tocht begon te regenen waardoor er maar 80 betalende
deelnemers waren.
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21 juni werd er door vier leden met succes deelgenomen aan een wildekoers in Nordhom georganiseerd door onze
zustervereniging Vörwaarts uit Nordhom als voorwedstrijd op de grote elitekoers.
Rob Froeling werd hier winnaar voor Rene Brummelhuis en later werd Ruud Wolkotte door lanceer werk van Rene
Borgerink winnaar van de peletonsprint.
De Euregiofiets4daagse werd georganiseerd van 30 juli t/m 2 augustus.
Ook nu weer kwamen vele toeristen genieten van het Twentse- en aangrenzende Duitselandschap.
Het aanvullende randprogramma door Ad Kamphuis en andere medewerkers in elkaar gezet oogst steeds meer waardering.
Een nadeel was het door Almelo in de zelfde week georganiseerde fietsvierdaagse maar dit zal in de komende jaren niet meer
voorkomen.
Zondag 1 september organiseerden we samen met onze Nordhomse zustervereniging de Euregiotoertocht over 50, 75 en 120
km.
Gestart werd er op één plaats bij het bekende Gymnasium aan de Stadring in Nordhom.
Onder goede weersomstandigheden werd er door de deelnemers een afwisselend parkoers gefietst waarin alle bekende mooie
stukken weg in onze omgeving werden aangedaan.
De samen werking met Vörwaarts verliep beter dan het voorgaande jaar en werd de bekende beker weer opgehaald in
Nordhom.
Stemmen na de tocht gingen op om voor het volgend jaar deze beker aan andere verenigingen ter beschikking te stellen
omdat we nu mede organisator zijn.
Dit is nadien aan Nordhom medegedeeld in een evaluatiegesprek en zij gaan hiermee akkoord.
Ook zal de startplaats dit jaar bij Vörwaarts aan de Immenweg in Nordhom aan de kant van Klausheide zijn.
Zondag 3 november werd de eerste veldtoertocht van het seizoen 2002-2003 door ons georganiseerd.
Het weer was voor de start bijzonder slecht, de regen kwam met bakken uit de lucht.
De route uitzetters waren allang onderweg en hadden geen drogedraad meer aan het lijf.
Maar tegen de tijd dat er vertrokken kon worden kwamen de eerste deelnemers toch opdagen de regen werd minder en later
werd het zelfs een tijd droog.
Het vooraf geschatte aantal deelnemers werd bij lange na niet gehaald maar met 330 deelnemers mochten we gezien de
weersomstandigheden niet klagen.
De tweede veldtoertocht op zondag 29 december kende betere weersomstandigheden en de deelname was navenant hoger.
Organisatorisch hadden Louis Borghuis en de zijnen het goed voor elkaar met de bekende pauzeplck in De Lutte welke weer
werd bezet door Alice en Marietje.
Ook de uitzet en ophaalploeg verdienen weer de complimenten voor hun inspannende werk.
Met 770 deelnemers werd het jaar voor RTC Twente goed afgesloten.
Het jaar 2002 werd met een geringe stijging van het ledental afgesloten op 235 leden
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Wel wil ik jullie medewerking vragen mocht je het lidmaatschap willen opzeggen om dit voor 1 december van elk jaar te
doen bij de secretaris i.v.m. de verplichtingen richting NFTU.
Het jaar 2002 stond voor een groot deel in het teken van de voorbereiding van het jubileum jaar 2003.
Hiervoor zijn al de nodige inspanningen verricht door de Jubileumcomm. en leden van het bestuur.
Tot besluit wens ik een iedereen goed jubileumjaar 2003 en teken ik adintrim-secretaris RTC Twente Herman Leferink.

