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VAN HET BESTUUR
CLUBKLEDING
Het seizoen beginnen met (nieuwe) clubkleding? BioRacer heeft nog voorraad !!!

https://www.bioracer.be//nl/mybioracer/?r=0wxMEZq1t4

VOORJAARSVERGADERING RTC RALLY
Datum : 22 FEBRUARI 2019
Plaats : Kantine Waterpoort Boys (Sportpark Schuttersveld)
Tijdstip : 20.00 uur
Agenda
-

Opening

-

Vaststellen Agenda

-

Mededelingen van het bestuur

-

Verslag vergadering 14 december 2018

-

Financieel Verslag 2018

-

Kascommissie

-

Begroting 2019

-

Agenda 2019

-

Bestuurszaken en bestuurverkiezing

-

Rondvraag

VERSLAG LEDENVERGADERING 14 DECEMBER 2018
Aanwezig: 29 leden; 12 afmeldingen
Opening door voorzitter Jansen, in de agenda vervalt van punt 6, bestuursverkiezing/benoeming, en
punt 9, inleiding met als thema Is fietsen wel het beste medicijn??? vervalt geheel.
Voorzitter verzoekt moment stilte om de onlangs overleden Willem Rienstra te gedenken
Verslag van de voorjaarsvergadering 23 februari 2018,
-

Bij de rondvraag is de vraag van Harrie Rigter onvoldoende duidelijk verwoord en
beantwoord. De vraag was dat nu de vergadering in december 2017 heeft besloten om geen
kosten meer in rekening te brengen bij het stempelen, zou dit dan ook niet moeten gelden
voor de computerrijders? Voorzitter geeft aan dat besluit om geen kosten meer te rekenen
geldt voor de stempelaars en de computerrijders.

Met deze aanvulling en verbetering wordt het verslag vastgesteld.
Mededelingen:
Secretaris brengt NTFU zaken onder de aandacht:
-

Er worden geen nieuwe pasjes meer verstrekt,
Kalender wordt niet meer jaarlijks uitgereikt, 4 x per jaar ledenblad Fietssport of via de
kalender op Fietssport.nl
Brengt Fietssport.nl onder de aandacht, verzoekt een ieder om hier gebruik van te maken.

Jaarverslag 2018
Secretaris doet uitgebreid verslag van de activiteiten die door de leden zijn georganiseerd en het
bestuur zijn gefaciliteerd. Het verslag bij de Nieuwsbrief van januari worden gevoegd.
Bestuurszaken
Voorzitter meldt dat Bert Adema inmiddels 3 termijnen deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Er is
geen reactie van Bert geweest op een mogelijke voortzetting van de bestuursfunctie. Derhalve nu
geen onderdeel van de agenda. Vergadering vraagt naar visie van bestuur op de zittingstermijn.
Secretaris antwoord dat binnen het bestuur is gesproken over 2 termijnen met eventueel een optie
voor een derde termijn. Bestuur is van mening dat het goed is om periodiek het kader te wijzigen. Dit
onderwerp wordt op de agenda van de vergadering februari 2019 geplaatst.
Ook op die agenda komt dan de herbenoeming van Geert Hoekstra. In de vergadering van februari
2018 had een herbenoeming moeten plaatsvinden.
Voorzitter geeft aan dat er gesprekken zijn geweest en gaande zijn met kandidaat bestuurders, we
willen nog steeds graag naar 5 bestuursleden.
Bestuur heeft workshop “Besturen met een Visie” gevolgd eind oktober 2018. Intentie van deze
workshops is om toekomstvisie te ontwikkelen voor de RTC Rally. Secretaris geeft aan dat het
bestuur daar de medewerking van de leden voor nodig heeft. Het is de intentie van het bestuur om
de leden over diverse zaken die een rol spelen bij het maken van een toekomstplan voor RTC Rally te
consulteren. In 2019 zal daar een begin mee worden gemaakt.

Secretaris geeft uitleg over de contacten die er zijn geweest met Frisia. Het lijkt er op dat Frisia
waarschijnlijk geen bestuurders meer zal hebben na de voorjaarsvergadering 2019. Dit betekent dat
het voortbestaan van de club Frisia in gevaar is.
Rondvraag
Piebe Wester: Wil graag actie van het bestuur om de zaterdag 9.00 uur groep weer op te starten.
Bestuur geeft aan diverse pogingen te hebben ondernomen, doch er is nog niemand bereid
gevonden om de leiding te nemen. Bestuur neemt het verzoek serieus en zal bezien of er in 2019
weer een “leider” van deze 9.00 uur groep kan worden gevonden.
Dries Sijszeling: Geeft aan dat het spijtig is dat RTC Rally bij de laatste sterrit van het seizoen geen
koffie met koek voor haar rekening wilde nemen. Dit blijkt een communicatiestoring te zijn geweest
tussen voorzitter Rally en voorzitter Frisia.
Sjouke Aukema: Zoekt nog meer testers voor de gewenste aanpassing bij site inschrijving 11
merentocht.
Einde formele vergadering
Na de pauze een interessante inleiding van Mark van der Ham over het gebruik van Strava, de
fietscomputer en navigatiesystemen. Een oproep om vooral diverse systemen te gebruiken en de
gereden routes te delen.
Prijsuitreiking seizoen 2018
De Winterkampioen

Henk Feenstra

Klasse tot 3.000 km

Tjerk Douma

Klasse tot 6.000 km

Johan Jilderts

Klasse tot 11.000 km

Niesje Hoekstra - van Rijs

Klasse boven 11.000 km

Jan Kluitenberg

Bleeker Trofee

Siep Hofstee

TOCHTEN
3 februari
22 februari
23 februari
2 maart
14 april

Winterelfstedentocht
Ledenvergadering
Snerttocht; vertrek 9.00 uur
Openingstocht; vertrek 9.00 uur
Ronde van Sudwest Fryslan

LEDENADMINISTRATIE
➢ Geen mededelingen.

NFTU

Meldpunt gevaarlijke situaties
Je herkent het vast wel: je bent met je vereniging op pad en je komt onderweg over een
fietspad met een slecht wegdek. Een gevaarlijke situatie voor jullie groep. Wist je dat je dit
soort gevaarlijke punten eenvoudig kunt doorgeven via de Fietserbond? Zij geven jouw
melding vervolgens door aan de desbetreffende gemeente, die dankzij jouw melding actie
kan ondernemen.

Hoe werkt het?
Ga naar deze website en meld het probleem. Onthoud uiteraard goed waar precies het
gevaarlijke punt is. Je kunt een foto uploaden, dus maak als het kan onderweg een foto van
de situatie, dan heeft de gemeente direct een goed beeld.

Welke meldingen kan ik allemaal maken?
Uiteraard kun je alle punten die jij als gevaarlijk ziet melden, denk bijvoorbeeld aan een
slecht wegdek, onhandig geplaatste paaltjes, gevaarlijke kruisingen et cetera. Het is ook
mogelijk om een idee door te geven, dit is wanneer er niet direct een gevaarlijke situatie is,
maar je wel een idee hebt hoe de situatie beter kan. Ook deze ideeën worden doorgestuurd
naar de gemeente.

Hoe weet ik of er iets met de melding wordt gedaan?
Nadat je jouw melding hebt doorgeven ontvang je een e-mail. Als de gemeente het
probleem dat je hebt gemeld heeft opgelost, verandert de rode punaise die op de kaart staat
in een groene vlag. Ook hier ontvang je per e-mail bericht van.

OVERIGE:
Namens Minke, de weduwe van Douwe Feenstra, plaats ik deze tekst.
Groet Harrie Rigter
Beste mensen,
Op 17 maart 2019 vindt in Thialf Heerenveen de Hollandse 100 plaats t.b.v. lymfeklier kanker.
Je kunt schaatsen -fietsen voor het goede doel.
Maar ook doneren.
Douwe is aan deze slopende ziekte overleden. Hij kon met al zijn optimisme en wilskracht deze strijd
niet winnen.
Wij doen als familie hieraan mee, misschien zijn er ook leden binnen De vereniging die zich bij het
team willen aansluiten.
Als jullie dit goede doel willen steunen heel graag!
Hartelijke groet Minke.
Door op de blauwe links te drukken krijg je alle informatie.
Steun jij onderzoek naar lymfeklierkanker? Schrijf je in voor de Hollandse 100 of doneer!
https://www.dehollandse100.nl/team/doordouwe?utm_source=kentaa&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=de-hollandse-100&locale=nl

COMPETITIESTAND
Top 65 - inclusief zomerseizoen 2018

Is de stand in de top 65 niet
juist of sta je er niet in ?
Geef dit dan door aan:
R.F.Jędrzejak
Furmerusstr. 518,
8602 CE Sneek.
tel: 0515-411683
e-mail:
rudi.jedrzejak@kpnmail.nl

