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VAN HET BESTUUR
➢ Wijzigingen in het bestuur.
Aftredend Bert Adema. Wij bedanken Bert voor zijn bijdrage en werk voor het bestuur.
Nieuwe bestuurder, Sjouke Aukema. Sjouke is al een tijdje verantwoordelijk voor de sociaal-media
van RTC Rally en van de 11 meren.

➢ Training schema 2019 (vanaf april)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

18:30 uur rit van ca. 60 km (Yke)
09:00 uur (Henk / Harrie)
18:15 uur training (Hertzen)
09:00 uur (Henk / Harrie)
08:00 uur (Hertzen)
09:00 uur (Mark) *
1 x per maand een rit van ca. 150 km (data volgt op de website en nieuwsbrief)

* Vanaf april is er weer een 9:00 uur rit. Mark zal in april de 9 uur rit organiseren. Daarna is het de
bedoeling dat iemand uit de 9 uur groep dit gaat overnemen. Wij willen proberen om een
gezamenlijke koffiestop te organiseren.
Zie website en nieuwsbrief voor updates en wijzigingen.

➢ Club kleding
Vanaf dit seizoen kunnen nieuwe leden een set kleding aanschaffen met 50% korting (shirt met
korten en lange mouw, korte broek lange broek en een windstopper)
Vanaf 2021 kunnen alle leden ook een set aanschaffen met 50% korting.
Daarna willen we 1 x per 3 jaar de mogelijkheid bieden om een set te kopen met 50% korting.

Jaarverslag 2018
In 2018 werd het bestuur gevormd door Wayne Jansen als voorzitter, Geert Hoekstra als
penningmeester, Bert Adema als Bestuurslid Algemene Zaken en Wim Jansen als secretaris.

Er zijn 5 bestuursvergaderingen geweest. Naast de formele vergaderingen heeft het bestuur in
wisselende samenstelling overleg gevoerd over diverse onderwerpen aangaande de vereniging.
Door privé omstandigheden en gewijzigde professionele omstandigheden heeft het bestuur de
voorgenomen wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement niet kunnen doorvoeren in
2018.
Een aspect waar het bestuur noodgedwongen wel aandacht aan heeft moeten besteden is de AVG
wetgeving. Ook wij moeten AVG-proof zijn. Dat betekent niet alleen hetgeen voor u direct zichtbaar
is zoals de website, maar ook de ledenadministratie, het mailverkeer, de contacten met externe
partijen zoals bijvoorbeeld ClubCollect en de kledingleverancier BioRacer, De elfmerenorganisatie,
etc, etc.
Het bestuur heeft afgelopen jaar de cursus/workshop “Besturen met een Visie” van NTFU gevolgd.
Deze workshop is voor het bestuur de basis voor het opzetten van een meerjarenplan.
2018 heeft naast veel fietsplezier, ook de vervelende momenten gehad zoals het overlijden van
Sjoerd Moes, Douwe Feenstra en Willem Rienstra, de zware val van Bruno Bruins en Piet Gemser.
Activiteiten
Het jaar 2017 werd door de zaterdaggroep afgesloten met de traditionele oliebollenrit met volgens
inmiddels traditie een oliebollenstop in Balk.
Winter Elfstedentocht: onder goede weersomstandigheden is een groep van 15 Rallyanen in Sneek
gestart. Wederom gesteund door een volgwagen heeft de Rally ploeg een prima dag gehad.
De snerttocht stond zoals gebruikelijk weer op het programma om de winterperiode af te sluiten en
de start van het nieuwe seizoen in te luiden.
De Ronde van Sudwest Fryslan werd begin april verreden onder uitstekende weersomstandigheden
en dat was te merken aan de relatief grote belangstelling. Ruim 300 deelnemers en een pluim met
enige opmerkingen van de NTFU keurmeester.
Goede doel, een kenmerk van deze tocht is dat een deel van het inschrijfgeld naar het KWF gaat;
met de actie van Maarten van der Weijden in onze provincie en ook nog een 11 stedentocht daar
aan gekoppeld heeft het bestuur de volledige netto opbrengst op 15 september aan Maarten van
der Weijden overhandigd.
De 51e editie van de 11 Merentocht luidde in geweldige mooie fietszomer in. Het was weer een
happening, 3800 deelnemers.
Het rondje IJsselmeer kon dit jaar weer op de reguliere dag worden verreden,
Zoals gebruikelijk is op de laatste zaterdag van augustus de Dirk Bergstra Classic verreden. Helaas
met veel te weinig deelnemers.
De clubrit op de laatste zaterdag van september was verrassend en is door de deelnemers zeer
gewaardeerd.
Zaterdag 27 oktober is het zomerseizoen afgesloten met een door Hertzen georganiseerde borrel in
de Walrus. Een gezellige avond met een goede opkomst.
Reguliere clubactiviteiten
De zaterdagtochten zijn in de periode maart tot en met oktober hadden afgelopen seizoen meer
belangstelling dan voorgaande jaren. Henk Feenstra is de man van de statistieken, uit zijn gegevens
kunnen we vaststellen dat er bij de zaterdagtochten gemiddeld 13 deelnemers zijn. Een stijgende
tendens qua deelnemers. En jawel ons zaterdagpeloton is het afgelopen seizoen veelvuldig op stap
geweest met 2 dames.

De trainingen op woensdagavond georganiseerd door Hertzen hebben al een betere deelname dan
2017 doch de belangstelling is nog steeds magertjes, niettemin er is een vaste kern die langzaam
maar zeker groter wordt.
Ook de dinsdag- en donderdagtochten onder leiding van Henk Feenstra en Harrie Rigter kennen een
groeiende belangstelling.
Clubkleding
Er is een nieuwe ronde clubkleding geweest, naast de bestellingen is er bij de leverancier een
voorraad aangelegd. Leden kunnen online bestellen bij Bio Racer doch u kunt ook gewoon in
Heerenveen bij BioRacer gaan passen en meteen meenemen.
Ledenaantal
December 2011 135 NTFU-leden 62 niet fietsend lid

197 leden

December 2012

143 NTFU-leden 57 niet fietsend lid

200 leden

December 2013

139 NTFU-leden 50 niet fietsend lid

189 leden

December 2014

144 NTFU leden

48 niet fietsend lid

192 leden

December 2015

147 NTFU leden

45 niet fietsend

192 leden

December 2016

145 NTFU leden

46 niet fietsend

191 leden

December 2017

138 NTFU leden

33 niet NTFU leden 171 leden

December 2018

130 NTFU leden

148 leden

WORKSHOP EHBO / REANIMATIE
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, een valpartij en wat dan te doen? Dan is het wel
prettig wanneer je een beetje weet wat je zou kunnen doen en geen paniekreactie hebt.
Om goed voorbereid te zijn op het nieuwe fietsseizoen hebben we daarom besloten om voor u een
workshop EHBO en Reanimatie te organiseren. In deze workshop wordt in beperkte tijd een aantal
basisvaardigheden uitgelegd waarmee we als fietsers direct de eerste hulp kunnen verlenen. Of in
ieder geval weten hoe te handelen zonder in paniek te raken.
Op maandag 11 maart as. organiseert RTC Rally een workshop EHBO en Reanimatie.
Aanvang:

19.30 uur

Locatie: Sportpark Schuttersveld
Graag even melden wanneer je aanwezig wilt zijn:
wi-m.jansen@kpnmail.nl of 06-1584 3507

AGENDA
2 maart
11 maart
16 maart
19 maart
24 maart
31 maart
6 april
14 april

Openingsrit
Workshop EHBO-Reanimatie
Toerversie Ronde van Drenthe
Bestuursvergadering
Cycling Espresso
Utrechtse Heuvelrugtocht
Friesche Vlaanderentocht (Drachten)
Ronde van Sudwest Fryslan

Sterritten
Vanaf 2 maart ieder weekend weer een sterrit, zie voor kalender website RTC Rally
https://www.rtcrally.nl/activiteiten

De sterrit op zondag 3 maart 2019 is niet in Wommels maar in Boazum 11 uur - 12 uur
De sterritten van de F.T.C. De Pedaalridders uit Meppel gaan ook dit jaar weer door op de bekende
afmeld plaatsen in Havelte en Meppel.
Havelte: bij Het Baken (Joh Postkazerne) maart t/m oktober (maandag t/m donderdag van 10.00 tot
17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur)
De afmeldplaats in Meppel is van dinsdag t/m zaterdag (9.00 tot 17.00 uur) bij fietsenmaker Bert’s
Bike shop aan het Oosteind.

FIETSDOCENT
Begin maart start er in Sneek een opleiding fietsdocent. Dat wordt gegeven door de fietsersbond. Ze
leiden fietsdocenten op om fietslessen te geven aan allerlei mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken bij veilig fietsen, bijvoorbeeld kinderen, migranten en senioren. Het is dankbaar
om te doen en fietsen wordt alsmaar populairder. Is er onder de leden van RTC Rally mogelijk
interesse voor deze opleiding? Zo ja, dan geven we graag meer uitleg over de fietsdocent.
Informatie bij: Jan Dupon
Verenigingsondersteuner Sportpark Schuttersveld
T: 0515 48 9658 / 06 25 71 70 03
E: j.dupon@sudwestfryslan.nl

LEDENADMINISTRATIE
➢ Opzegging:

A. de Ruiter

