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Voorwoord van de Voorzitter 

 

Bij mijn aantreden als voorzitter heb ik een 

aantal doelstellingen geformuleerd die van 

belang zijn voor de continuïteit van TFC Weesp. 

Een daarvan was om de huidige leden te 

stimuleren lid te blijven van de vereniging. In 

dit kader is op de ledenvergadering besloten 

om de deelname aan onze tochten – met 

uitzondering van de twee goede doelentochten 

- gratis te maken voor alle leden. Er is dus 

geen financiële belemmering meer om als lid 

deel te nemen aan de tochten van de 

vereniging! Naast de toertochten willen we ook 

de deelname aan de dinsdagavondtochten 

meer onder de aandacht brengen. Vanaf 21 

april t/m eind augustus rijden we wekelijks een 

leuke rit met groepen met verschillende 

snelheden waarbij het motto is: samen uit, 

samen thuis! Voor de begeleiding van deze 

tochten willen we graag onze (smalle) basis 

van voorrijders c.q. wegkapiteins uitbreiden. 

Hiervoor bieden we in samenwerking met een 

aantal collega-verenigingen een eendaagse 

cursus aan van de NTFU, waarbij theorie en 

praktijk hand in hand zullen gaan. Als je dit 

wat lijkt of meer informatie hierover wilt 

hebben laat dit dan weten via 

voorzitter@tfcweesp.nl. 

Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden 

is het gewenst dat we op meer leden een 

beroep kunnen doen die af en toe een handje 

helpen. Vooral bij het uitpijlen en de 

inschrijving voor de tochten en de bezetting 

van de bar komt het (te) vaak neer op één 

enkele vrijwilliger. De tijdsbesteding varieert 

hierbij van een of twee uurtjes tot een halve 

dag. 
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Komende tijd willen we ook meer aandacht 

besteden aan de PR via o.a. website, 

nieuwsbrieven, posters en persberichten. Ook 

onze Facebookpagina willen we (weer) gaan 

inzetten om meer aandacht te vragen voor 

onze vereniging en activiteiten. Dankzij een 

relatief simpele aankondiging op deze pagina 

mochten we bij de openingstocht een aantal 

nieuwe deelnemers (potentiële leden!) 

verwelkomen. Je kunt je steentje bijdragen aan 

de PR door het leuk vinden en/of delen van – 

de activiteiten op - deze pagina.  

Verder nog een nieuw initiatief van Roland 

Geldorp voor het organiseren van een 

Avondfiets2daagse op woensdag 17 en 

donderdag 18 juni. De afstanden hierbij zijn 

tussen de 25 en 30 kilometer dus zeker voor 

de recreatieve fietser aantrekkelijk om aan 

mee te doen. De finish op de laatste avond is 

bij Nelis; een lekker ijsje voor elke deelnemer 

is al geregeld ☺.  

De Toercommissie is druk bezig met de 

voorbereiding van Emma’s Lentetoer. We kijken 

uit naar jullie deelname en hopen dat jullie 

samen met veel andere fietsers een mooi 

bedrag voor het Emma Kinderziekenhuis AMC 

bij elkaar rijden. Tot ziens op 19 april en 

wellicht al op 5 april bij de Wielerronde van 

Weesp! 

 

Jan Calis, voorzitter 

Ziekenboeg 

Tjebbe Bosma is nu onder behandeling in het 

Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, wat 

resulteert in 35 bestralingen die tot eind mei 

duren. 

 

Wij wensen Tjebbe sterkte in de huidige 

situatie. 

 

 

Verjaardagen april / mei 

 

 6 april Marleen Kuijl 

 15 april Mark Zwart  

 17 april Jan Robben 

 19 april Peter Moens 

 20 april André Los 

 5 mei Fred van Dam 

 7 mei Karin Battem  

 16 mei Arnoud van Straaten 

 19 mei Ynse Jongmans 

 20 mei Hans Simonis 

 22 mei Henk Lelieveld 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe. 

Zondag 19 april: Emma’s Lentetoer 

 

  

 

 

Beste fietsvrienden en -vriendinnen, 

 

Op zondag 19 april 2015 wordt de 8e editie van 

Emma's Lentetoer gereden; een fietstocht voor 

het goede doel, voor jong en oud, toerfietsers 

en recreanten. 

 

Emma's Lentetoer wordt georganiseerd door de 

Toerfietsclub Weesp. 

 

Het doel is zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen 

te fietsen voor het Emma Kinderziekenhuis 

AMC. De opbrengst is bestemd voor de afdeling 

waar kinderen met kanker behandeld worden. 

Iedereen die deze kinderen een warm hart 

toedraagt en zin heeft in een gezellige én 

sportieve prestatie kan meedoen. 

 

Door de Toerfietsclub Weesp zijn een drietal 

prachtige en veilige routes uitgezet door de 

Gooi en Vechtstreek van 35, 70 of 100 km. 

De start is op zondag 19 april 2015 bij het 

clubhuis van de TFC Weesp aan de Papelaan 

126, 1382RP Weesp. 

http://www.steunemma.nl/
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De starttijden zijn als volgt: 

35 km. 9.00 - 11.00 uur 

70 km. 9.00 - 10.00 uur 

100 km. 9.00 - 9.30 uur 

 

Van de verschillende routes zijn beschrijvingen 

en GPS-tracks beschikbaar. Alle afstanden zijn 

bovendien met duidelijke pijlen aangegeven. 

 

Inschrijving voor deelname aan de fietstocht 

kost minimaal € 8,00 per persoon. Hiervan 

gaat minimaal € 5 euro naar het Emma 

kinderziekenhuis. Het geld wordt gebruikt om 

het verblijf van de kinderen daar zo 

aangenaam mogelijk te maken. We hopen 

natuurlijk dat deelnemers zich ook laten 

sponsoren door familieleden, collega's en 

vrienden. Je kunt je bij de start opgeven.  

De GPS-coördinaten kunt u downloaden van 

onze website.  

Tot zondag 19 april! 

CLUBGEVOEL WISSELBEKER 

TFC WEESP 

Door Martin Visser 

 

Aan het einde van de jaarvergadering werd ik 

verrast, toen Arie Heijnis mij begon toe te 

spreken.  

Arie had een papiertje in zijn hand waar Peter 

en ik over grapten; "Graag de korte versie 

Arie". (Peter was al ingeseind.) 

Hier een korte samenvatting van dat verhaal. 

In het verleden heb jij nogal wat voor 

Toerfietsclub Weesp gedaan en nog steeds als 

ik jou en Peter Moens iets vraag om voor de 

vereniging te doen zeggen jullie altijd: ja hoor 

Arie dat komt goed. Ook haalde Arie aan dat 

wij nog in het verleden in de toercommissie 

hebben gezeten met één uitschieter in een 

georganiseerde tocht van TFC WEESP met ruim 

200 deelnemers. Arie, dat was niet alleen mijn 

verdienste. Wij zaten met 6 actieve leden in de 

Toercommissie. Jij wilde eigenlijk Peter en 

Martin samen de bokaal voor betrokkenheid bij 

de vereniging nomineren maar het bestuur 

vond dit niet correct. Deze bokaal is altijd voor 

1 persoon. Vorig Jaar is deze waardering in het 

leven geroepen en Arie was de eerste die de 

bokaal mocht ontvangen van het bestuur bij 

zijn 25 jarig lidmaatschap van TFC WEESP. Hij 

mocht nu zelf de bokaal doorgeven aan de 

persoon die in zijn ogen dat verdiende. Dat 

waren Peter Moens en ik dus. Hartelijk dank 

daarvoor. Ook het oude en het nieuwe bestuur 

wil ik bedanken. 

 

Ik hoop oprecht dat het clubgevoel bij 

TFC WEESP door alle leden uitgedragen wordt 

en dat we daardoor nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

 

Vriendelijke groet, 

Martin Visser 

 

Verslag van de jaarvergadering 

Ter informatie is het concept verslag van de 

jaarvergadering op 19 februari als apart 

document toegevoegd aan deze nieuwsbrief.  

Als u vragen of opmerkingen over dit verslag 

heeft, laat het mij dan alvast weten. 

 

Wim van der Spek 

Secretaris 

http://tfcweesp.nl/wp-content/uploads/diversen/Emma_topo.jpg

