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VAN HET BESTUUR 
 
Beste medefietsliefhebbers en Rallyanen, 

 
Januari is nou niet de meest uitnodigende maand om lekker veel buiten te fietsen. Ik ben dan ook blij 
met mijn fietstrainer zodat ik middels het programma Zwift toch nog mijn fietstrainingen kan 
afwerken en dan lekker binnen. Wat mij betreft een prima aanvulling op het fietsen buiten maar ook 
niet meer dan dat. Buiten fietsen is en blijft het enige waar ik het voor doe. 
 
Gelukkig zijn in ieder geval de richtlijnen vanuit de rijksoverheid weer versoepeld en hebben we 
afgelopen zaterdag, 22 januari, voor het eerst sinds een tijd weer een clubrit mogen rijden. Er waren 
14 enthousiastelingen aanwezig en we hebben een prachtige, door Wim Jansen gecreëerde, route 
mogen rijden. 
 
De regels van de NTFU lieten nog wat ruimte open voor interpretatie. Daar hebben wij op gereageerd 
door de groepsgrootte aan te passen naar maximaal 8 personen. Met daarnaast de andere richtlijnen 
ook in acht nemende vonden wij het, als bestuur, verantwoord om de clubrit op zaterdag door te 
laten gaan. En inmiddels zijn de dinsdag en donderdagritten ook weer van start gegaan. 
Wellicht is bovenstaande alweer achterhaald, ik schrijf dit namelijk op 24 januari om de deadline van 
de Trochtraper te halen. Ik weet dat er morgen weer een persconferentie is van ons kabinet... en ben 
benieuwd of er dan weer meer kan worden georganiseerd en het “normale” leven wat kan worden 
opgepakt door ons allemaal. 
 
Als bestuur hebben we vorige week onze eerst bestuursvergadering in 2022 gehad. En de diverse 
commissies zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe fiets-seizoen. 
 
Ook de 11-Meren commissie is alweer een tijd bezig. Daar gaat iedereen ervan uit dat deze tocht dit 
jaar weer op de gebruikelijke manier kan worden georganiseerd. Wat betreft de aanmeldingen zijn 
we in ieder geval al ruim over de 500 heen. Dat zijn dus in ieder geval 500 positivo’s die ervan uit 
gaan dat deze tocht ook daadwerkelijk wordt georganiseerd. 
 
En over de 11-Merentocht wil ik vanaf hier alvast een oproep doen aan iedereen:  
Zoals ik al eerder heb gezegd de 11-Meren is onze parel en de reden dat we onder andere zaken als 
ons 55-jarige bestaan, bijdrage in de kleding en de lage contributie voor onze leden kunnen 
financieren. Dat gezegd hebbende vind ik dat iedere RTC Rally lid de morele plicht heeft om de 11-
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Merentocht tot een succes te maken. Wij zullen in de loop van dit jaar verzoeken om je als vrijwilliger 
voor de 11-Meren op te geven. Ik zou het geweldig vinden wanneer we, in samenwerking met de  
11-Merencommissie, met zijn allen de 2022 versie van de 11-Merentocht tot een groot succes 
maken. 
En reken er maar op dat we deze dag dan op een gepaste manier gaan afsluiten met z’n allen.   
 
Verder zullen er nog andere activiteiten en ritten worden georganiseerd waar jullie via de App, mail 
of via de Trochtraper tijdig van op de hoogte zullen worden gebracht. 
 
Voor allemaal in deze maanden veilige kilometers toegewenst in voorbereiding op de ritten die er in 
2022 zeker weer gaan komen, dat wordt wel weer tijd na 2 schrale fiets-jaren.  
 
Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 

Jaarverslag. 

Omdat het nog even duurt voordat de ALV gehouden wordt is het jaarverslag van de secretaris bij 

deze nieuwsbrief gevoegd  

 

VAN DE TOERCOMMISSIE 
 
 

Agenda: 

Februari 2022 

  5 feb  Reguliere zaterdagtocht 85 en 100 km 

12 feb   Reguliere zaterdagtocht 85 en 100 km 

19 feb   Reguliere zaterdagtocht 85 en 100 km 

26 feb  Snerttocht (onder voorbehoud)     

 

 Start 9.00 uur vanaf Schuttersveld 

 

Toertochten van RTC Rally in 2022 

10 april  Ronde van Sudwest Fryslan  

21 mei  11-Merentocht  

24 juni   Langste Dag rondje Friesland (Pelotonstocht) 

  9 juli  Ronde van Friesland  (samen met de Friese NTFU verenigingen) 

 

 Een druk programma waarbij jullie hulp nodig hebben. 



11 Merentocht  “De Parel van RTC Rally” 

De inschrijving is op 2 januari gestart, veel enthousiaste fietsers hebben reeds ingeschreven, na 3 
weken staat de teller al op 650. Dat gaat goed dus. Zo het nu lijkt zal de samenleving langzaam maar 
zeker weer geheel open zijn en zal de tocht weer als vanouds kunnen worden georganiseerd en 
gereden. De voorbereidingen zijn in volle gang en verlopen geheel volgens schema. We zullen jullie 
de komende weken benaderen om mee te werken om de 11-merentocht 2022 weer tot een succes 
te maken voor deelnemers.  
Zoals jullie weten is de 11-meren de sponsor van bijvoorbeeld onze clubkleding, de jubileumdag, de 
reguliere jaarlijkse clubdag, de bijeenkomsten zoals aan het begin van het seizoen, de snerttocht, de 
oliebollentocht, einde seizoen bijeenkomst, de nieuwjaarsborrel etc. Kortom dankzij de 11 
merentocht kan de club diverse andere activiteiten bekostigen en is de contributie slechts € 55,-- per 
jaar. Wij verwachten dan ook dat alle leden zich willen inzetten om actief bij te dragen aan de 
organisatie van de 11-merentocht en/of één van de andere tochten die we organiseren. 
 

Winter 11 stedentocht 
De speciale editie van de winter-fiets 11 stedentocht die gepland stond op 4 januari is zoals bekend 
door de corona maatregelen verplaatst naar zondag 13 maart. Het bestuur en de toercommissie 
hebben gemeend om de organisatie te melden dat wij als RTC Rally geen vrijwilligers kunnen leveren 
en niet meer mee kunnen werken aan de organisatie. De motivatie hiervoor is dat wij van mening 
zijn dat we in de eerste helft van 2022 diverse activiteiten hebben waarvoor we een beroep moeten 
doen op jullie. Wij vinden het ongepast om dan ook nog een beroep op onze leden te doen voor de 
organisatie van een evenement die we zelf niet organiseren en die in de tijd dicht op onze eigen 
activiteiten is gepland.     
 
Zaterdagtochten en Wegkapitein 2022 
Het is nog steeds de intentie de route en de koffiestop van reguliere zaterdagtochten ruim een 
maand vooruit gaan plannen en bekend maken via de website. Hetzelfde geldt voor de wegkapitein 
van dienst. Wordt vervolgd in de komende periode. 
 
Routes 
De toercommissie vindt het plezierig om routes te ontvangen die je de graag in het zaterdagschema 
zou willen opnemen. Let er daarbij wel op er een mogelijkheid is om op ongeveer 2/3 van de route 
een koffiestop te hebben.     

 

 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 
Geen mededelingen 
 
 
 

KILOMETERREGISTRATIE 
 
Het totaal van 2021 is bekend. We hebben 55 deelnemers die bij elkaar 428.677 km hebben 

afgelegd. Voor de hele vereniging is dat vele malen meer. Doe je nog niet mee? Meld je dan via de 

site: https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie of geef je km door aan Jan Kluitenberg: 

jankluitenberg52@hotmail.com 

Je kunt je kilometers voor januari opgeven t/m 6 februari 

https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie
mailto:jankluitenberg52@hotmail.com


RTC Rally km stand 2021 t/m nov. december           totaal 2021 

1 Andries Sijszelijng 21.000 260 21.260 km 

2 Gatze Houben 16.993 953 17.946 km 

3 Folkert Hobma 15.098 653 15.751 km 

4 Henk Olthuis 14.877 510 15.387 km 

5 Heero Zwart 13.889 1.474 15.363 km 

6 Sjouke Aukema 13.155 945 14.100 km 

7 Theo Mestrini 13.209 353 13.562 km 

8 Hertzen van der Schuit 11.567 1.132 12.699 km 

9 Jan Plantinga 12.075 510 12.585 km 

10 Henk Feenstra 10.854 735 11.589 km 

11 Harry Bron 11.036 420 11.456 km 

12 Hylke van der Meulen 11.001 108 11.109 km 

13 Catrinus Zijlstra 10.410 475 10.885 km 

14 Bauke van der Wijk 10.091 747 10.838 km 

15 Foekje Ankersmit 10.288 459 10.747 km 

16 Yde Flapper 9.424 1.007 10.431 km 

17 Anne Beukens 10.177   10.177 km 

18 Tjerk Douma 9.426 692 10.118 km 

19 Okke Adema 9.360 640 10.000 km 

20 Piet Gemser 8.864 0 8.864 km 

21 Bauke Teernstra 8.820 0 8.820 km 

22 Wim Jansen 7.501 521 8.022 km 

23 Mark van der Ham 7.889 0 7.889 km 

24 Geert de Jong 7.354 475 7.829 km 

25 Geeske Hospes 6.379 904 7.283 km 

26 Piebe Wester 6.590 395 6.985 km 

27 Julius Bosma 6.443 507 6.950 km 

28 Yme Lautenbach 6.496 115 6.611 km 

29 Ed Laagland 6.131 447 6.578 km 

30 Johan Jilderts 6.400 169 6.569 km 

31 Almara Hofstra 6.041 255 6.296 km 

32 Gerrit Nijdam 5.950   5.950 km 

33 Frits Harmann 5.841   5.841 km 

34 Marcel van der Molen 5.413 273 5.686 km 

35 Rene Veenman 5.180 280 5.460 km 

36 Rikus van Veen  5.320   5.320 km 

37 Rink Kuipers 5.045 149 5.194 km 

38 Jaap v.d. Veen 5.105   5.105 km 

39 Anouk de Vries 4.926 175 5.101 km 

40 John Harteveld 4.782 204 4.986 km 

41 Nanne Douwes 4.469 401 4.870 km 

42 Wessel Faber 4.623 177 4.800 km 

43 Paul Eimers 4.004 0 4.004 km 

44 Ubbo Dotinga 3.993   3.993 km 

45 Henk de Vries 3.912 0 3.912 km 

46 Gerrit Meijer 3.775   3.775 km 

47 Rein Mous 3.638   3.638 km 

48 Ger Terhell 3.286 126 3.412 km 

49 Marcel Bangma 3.077   3.077 km 

50 Paul Inder Rieden 2.249 42 2.291 km 

51 Bram van Dijk 2.223   2.223 km 

52 Jelle Brandsma 1.866   1.866 km 

53 Bareld Kuilman 1.570 60 1.630 km 

54 Siep Hofstede 1.010   1.010 km 

55 Klaas Duits 834   834 km 

  Totaal 410.929 17.748 428.677 km 



 

 
 



       Jaarverslag 2021  
  

In 2021 werd het bestuur gevormd door Wim Jansen als voorzitter a.i., Heero Zwart voorzitter, Geert 

Hoekstra als penningmeester, Sjouke Aukema als secretaris, Theo Mestrini en Mark v.d. Ham als 

algemeen bestuurslid.  

 

Het afgelopen jaar is geëindigd zoals het begonnen is met beperkingen op de buitensporten. Met een 

groepsgrote van max twee personen is het organiseren van clubritten uit den boze. Maar positief als 

immer doen we het er mee en maken we het er beste van.  

Terugkijkend is het ondanks de beperkingen een heel mooi jaar geweest met veel positieve 

momenten en in de tijd dat het mocht hadden we bij de clubritten meer deelnemers dan ooit. Ik 

neem je graag mee naar de hoogtepunten van het jaar en onvermijdelijk ook naar de minder vrolijke 

zaken.  

 

Clubkleding 

Wat een succes! De kledingcommissie bestaande uit Almara, Anouk, Geert en Tjerk is na een selectie 

uitgekomen bij een fraai ontwerp dat in samenspraak door de firma Bioracer geleverd is. Om de 

clubkas te ontspekken hebben we er nog eens € 100,- subsidie op gegeven, dus voor een habbekrats 

was dit toptenue voor iedereen bereikbaar. Na de supergezellige pasdagen in mei was het lang 

wachten maar gelukkig dit op tijd voor het 55-jarig jubileum. 

Mooi is te zien dat sinds de uitlevering het nieuwe tenue zeer trouw gedragen wordt en de rode trein 

regelmatig door het mooie Friesland klieft. Volgens betrouwbare bronnen vond de ploeg van Ineos 

ons shirt zo mooi dat ze het ontwerp voor het grootste gedeelte overgenomen hebben (dezelfde 

leverancier dus). 

 

Clubfeest 

Nog op de rand van het mogelijke wat betreft de Coronamaatregelen hebben we ons 55-jarig 

jubileum gevierd. Het was een meer dan fantastische dag met in de ochtend een rit van 55 km waar 

verschillende groepen aan deelnamen. 

De fietsactiviteit werd afgesloten met een heerlijke lunch allemaal prima verzorgd door lokaal 55. 

(niet toevallig gekozen door de feestcommissie) 

Daarna volgde een spel, we moesten in drie groepen een fiets in elkaar zetten waarbij het op 

onderhandelingsbekwaamheid, technisch inzicht en wellicht een beetje doortraptheid. Het zat 

fantastisch in elkaar en de fietsen deden het nog ook.  Dit alles om een project te ondersteunen voor 

fietsen voor Afrika. De stichting die dit verzorgd maakt ook gebruikt gereedschap en naaimachines 

weer werkend voor mensen in Afrika zodat ze in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De 

mensen die in de werkplaats werken hebben een afstand tot de arbeidsmarkt zo snijdt het mes aan 

twee kanten. 

 

Na dit alles was er heerlijke barbecue, muziek, feest en dans. Natuurlijk na een woordje van Heero 

waarin hij in ging op de geschiedenis en natuurlijk op de toekomst die er goed uitziet met weer een 

voorzichtig groeiende vereniging die met elan de toekomst tegemoet gaat. 

Het was kortom een mooie dag met dank aan de feestcommissie voor de voortreffelijke organisatie. 

Anouk Theo en Geert; bedankt! 

 

 



Tochten 
We hebben moeten besluiten om de 11M tocht 2021 op een alternatieve manier te fietsen, en het is 

een succes geworden. Van 24 april tot 16 mei hebben rond de 1400 deelnemers de tocht gefietst en 

door de spreiding is dat ook volgens de Corona regels gebeurd. De deelnemers hebben een medaille 

en een 11M bandana ontvangen. Door extra kosten van verzending etc. rekende op een financieel 

verlies. Maar door de inzet van een aantal RTC Rally postbodes en inpakkers leverde het zelfs nog 

een bescheiden resultaat van € 1400,- op. Belangrijker zijn de vele positieve reacties en een prachtige 

nieuwe 50 km route.  

De ronde van SWF ging helaas niet door net als alle andere geplande tochten. 

 

Vanaf begin juni mocht er weer in groepen gefietst worden dus op 12 juni werd de uitgestelde 

openingstocht gereden ook de woensdagtrainingen werden hervat onder leiding van Hertzen. Later 

kwamen daar ook de donderdagavonden bij waar we konden aansluiten bij de trainingen van Snits. 

Na het openen van Horeca zijn ook de sterritten weer van start gegaan. Een beetje moeizaam omdat 

een aantal adressen er mee zijn gestopt door bedrijfssluiting of dat ze geen interesse meer hebben in 

fietsers. Gelukkig zijn er weer nieuwe adressen voor terug gekomen. 

Ook voor de andere fietsgroepen wordt de horeca spoeling dunner, zo verdween een populair adres 

in Lemmer (de bakker) en verkochten de eigenaren van de Halte in Nij Beets het hele spul en 

verhuisden naar Drachten. 

26 juni: De Vamberg tour, met een bescheiden ploegje kwamen we met ruim 190 km op te teller 

terug. 

3 juni: Een herinneringsrit voor Marcel Rooth naar de Weerribben. 

10 juni: De Harrie Rigter memorial naar de Dobben in Burgem. 

21 augustus: Rondje Lauwersmeer van 170 km 

28 augustus: De Dick Bergstra klassieker 

4 september: De 11-stedentocht. 

11 september: De Juweel van onze collega vereniging Stiens 

25 september: De RTC Rally jubileumtocht  

2 oktober: Feestrit ter ere van de 1.000.000 km van Gatze. 

En natuurlijk iedere dinsdag en donderdag een clubrit onder leiding van Henk Feenstra, op 

maandagavond met Yke en/of Wim. En dan natuurlijk al die mooie zaterdagritten waar we zeker 

gaande het seizoen een strak schema hebben aangehouden voor het rijden met groepen. 

Als je zo terugkijkt hebben we vrijwel een volledig programma kunnen fietsen, lang niet slecht voor 

een Coronajaar. 

 

Bestuur. 

Er zijn 11 bestuursvergaderingen geweest en een ALV op 28 mei. 

De meeste bestuursvergaderingen zijn digitaal verlopen en dat brengt met zich mee dat het 

merendeels korte vergaderingen zijn geworden waar echte diepgang ontbrak. Desalniettemin 

hebben we een lijst van onderwerpen kunnen afronden en wat aan de toekomst kunnen bouwen. 

De ALV moest door de corona maatregelen ook digitaal gehouden worden. 

Rond de 30 leden kozen een nieuwe voorzitter: Heero.  Geert werd voor een nieuwe termijn gekozen 

en Mark werd officieel toegevoegd aan het bestuur. 

Dat betekende ook het afscheid van Wim die na het overlijden van Harrie de taak van voorzitter op 

zich genomen had. Nogmaals veel dank daarvoor in een moeilijke periode heeft Wim ervoor gezorgd 



dat we weer vol elan aan de slag zijn gegaan.  

Natuurlijk was het jammer dat een fysieke ALV niet mogelijk was, maar het was op zich best wel een 

geslaagde onderneming. Natuurlijk hopen we dat het nooit meer nodig is maar het is idee om 

bijvoorbeeld leden die ver weg wonen deel te laten nemen aan de ALV. 

Het bestuur heeft besloten om voortaan nog maar één ALV te houden en de ledenvergadering in 

december te laten vervallen, deze had naar onze mening geen toegevoegde waarde meer. 

Samenwerking WV Snits 

Dat krijgt steeds meer vorm, de gezamenlijke training en de dinsdagavonden in het winterseizoen 

(helaas afgebroken door coronamaatregelen) zijn flinke stappen in nauwere samenwerking en 

wellicht kunnen wij als overloop dienen van oudere leden van WV Snits die overstappen van het 

wielrennen naar het toerfietsen. We zijn zeker van plan om zodra het weer mogelijk is lezingen, 

technische workshops en dergelijke te organiseren en daarbij ook leden van WV Snits uit te nodigen. 

We zoeken wel naar een formele basis van de samenwerking bij voorbeeld door een financiële 

bijdrage  voor de kosten van de wielerbaan. 

Clubgevoel ten tijde van Corona.   

Door de nieuwe clubkleding, het jubileumfeest, de acties rond de 11M tocht en een mooi aantal 

ritten is het clubgevoel bij RTC Rally zeker op een hoog peil gebleven. 

Ook onze nieuwsbrief “De Trochtraper” die al jarenlang door Jan Plantinga wordt verzorgd werkt 

daar zeker aan mee. Heb je een bijdrage een leuk verhaal stuur het naar redactie@rtcrally.nl  

De kilometer registratie telt al meer dan 50 deelnemers maar daar kunnen er nog meer bij. Ook de 

app groepen werken er zeer aan mee.  

Tot slot 

Helaas werd ook 2021 weer overschaduwd door een aantal leden die ons zijn ontvallen.  

Het meest dramatische was het overlijden van ons lid Lizzy Mestrini. 

Ze overleed volkomen onverwachts op 4 oktober en mocht slechts 56 jaar oud worden. Het feit dat 

Lizzy de echtgenote was van ons bestuurslid Theo zorgde voor een behoorlijke impact en het zit nog 

altijd in ons hoofd. 

 

Eerder in het jaar in februari overleed Douwe Zwaagstra een van de oprichters van RTC Rally en 
erelid en oud voorzitter.  
Op 9 maart overleed Gerrit Prosje ook een Rallyaan van het eerste uur.  
Kort daarop op 16 maart overleed Anthon Poiesz die jarenlang vrijwilliger was bij de 11M tocht. 
In juni overleed Sjors Koopmans uit Gorredijk. 
Op 18 oktober overleed Willem de Goede ook al een man van het eerste uur die veel tochten 
organiseerde. 
  
Ledenaantal  

December 2021  131 NTFU leden  12 niet NTFU leden  143  

 

13 januari 2022  

Sjouke Aukema  

 



 

R.T.C. Rally / 11Mtocht       

              

BATEN begr.2020 expl.2020 begr.2021 expl.2021 begr.2022 expl.2022 

        

Voorinschrijving  (4000) € 27.500,00 € 0,00 € 14.750,00 € 9.025,00 € 47.500,00   

Groep inschrijving (4010) € 350,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00   

              

              

Inschrijfgelden zaterdag € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Pinautomaat € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Totaal inschrijving € 38.350,00 € 0,00 € 15.000,00 € 9.025,00 € 47.750,00   

Verkoop kleding € 1.750,00 € 1.328,82 € 400,00 € 500,00 € 1.500,00   

Sponsoring € 300,00 € 375,00 € 375,00 € 0,00 € 0,00   

Rente € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Contributie 4300 € 6.722,50 € 6.564,37 € 6.400,00 € 6.695,00 € 7.249,00   

Sterrit € 100,00 € 126,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

11-stedenkaarten € 900,00 € 1.065,63 € 0,00 € 0,00 € 37,50   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Totaal € 48.122,50 € 9.459,82 € 22.175,00 € 16.220,00 € 56.536,50 € 0,00 

 



 

              

LASTEN begr.2020 expl.2020 begr.2021 expl.2021 begr.2022 expl.2022 

          
 1. Nieuwsbrief (4010 ) € 1.200,00 € 1.099,46 € 750,00 € 526,13 € 525,00   

 2. Activiteiten (4105)   € 3.834,90 € 1.500,00 € 798,10 € 1.500,00   

 3. 11 Mtocht / Sudwesttocht  (4200) € 11.750,00 € 1.009,00 € 12.548,40 € 8.437,30 € 16.850,00   

 4. Vergaderruimte € 10.000,00 € 1.013,80 € 0,00 € 0,00 € 360,00   

 5. Kleding leden € 3.000,00 € 59,44 € 13.600,00 € 9.493,91 € 0,00   

 6. Lief & leed 3400 € 50,00 € 1.687,95 € 1.000,00 € 1.143,50 € 1.000,00   

 7. Update website 3500 € 1.250,00 € 674,21 € 700,00 € 722,15 € 750,00   

8. Bankkosten 3600 € 130,00 € 192,71 € 225,00 € 196,59 € 200,00   

9. Goed doel Sudwest € 1.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

10. Opslag / Huur € 1.380,00 € 1.436,08 € 1.500,00 € 1.439,40 € 1.500,00   

11. Kosten Clubcollect / E-Boekhouden € 550,00 € 552,71 € 450,00 € 693,33 € 250,00   

12. NTFU € 4.300,00 € 4.403,49 € 3.900,00 € 4.949,46 € 5.139,00   

13. PR kosten     € 3.000,00 € 2.134,42 € 2.500,00   

              

Res. Voorinschrijving 4000             

Res  groep inschrijving 4010             

11 stedenkaarten             

             

Sub. Totaal uitgaven € 35.310,00 € 15.963,75 € 39.173,40 € 30.534,29 € 30.574,00   

Begroting  c.q. Exploitatie resultaat € 12.812,50 -€ 6.503,93 -€ 16.998,40 -€ 14.314,29 € 25.962,50   

Totaal € 48.122,50 € 9.459,82 € 22.175,00 € 16.220,00 € 56.536,50 € 0,00 

       
Bestuurskosten  zit ook alle club activiteiten in.    
11M Tocht bandana, medaille, stempelkaart en koffie met gebak   
PR kosten kosten die worden gemaakt om RTC Rally meer naamsbekendheid te geven. 

 


