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Nieuws uit de jaarvergadering 
 
Op de jaarvergadering was weer een flink aantal 

leden afgekomen en we hebben een goede 

uitwisseling van gedachten gehad. Het jaarverslag en 

de cijfers over 2011 zijn goedgekeurd en tevens is de 

begroting aangenomen voor 2012. Ook is voor 2013 

een contributieverhoging vastgesteld van 55 naar 58 

euro voor de hoofdleden. Gezinsleden gaan 30 euro 

betalen in 2013. 

De penningmeester heeft een voorstel gedaan om de 

financiële relatie met de Wielerronde Weesp te 

beëindigen. Het voorstel hield in dat we van de 

lopende rekening van 3250 euro de helft schenken 

aan de Wielerronde en de andere helft valt vrij voor 

TFC Weesp. Voorwaarde is wel dat eerst de lening 

aan WTC de Amstel van 2000 euro wordt afgelost. 

Dit voorstel is vooraf met betrokkenen van de 

Wielerronde besproken en die waren verheugd met 

dit voorstel. De leden hebben het voorstel 

goedgekeurd. 

Voor het huishoudelijk reglement is een tijdelijke 

commissie benoemd die de goedkeuring van de 

leden heeft om het reglement vast te stellen. 

 

Ook hebben we een discussie gevoerd over het 

lidmaatschap van de NTFU. De meningen zijn 

verdeeld; er is wel een aantal leden die de 

afdracht voor de NTFU, met de bijbehorende 

verzekering erg hoog vinden. Dit probleem is ook 

op de districtsvergadering, waar ook 

hoofdbestuursleden aanwezig waren, ruimschoots 

onder de aandacht gebracht. Een keus van wel of 

niet verzekerd zijn zou al een stuk schelen in de 

kosten. Of dit mogelijk wordt zullen we moeten 

afwachten.  

De vergadering besloot om vooralsnog gewoon lid 

van de NTFU te blijven. 

 

Verder heeft Ferry Ortiz in de vergadering 

aangegeven dat hij in 2013 niet beschikbaar blijft 

als penningmeester door een geplande verhuizing 

naar Brabant. Hij heeft de leden verzocht na te 

denken wie deze functie volgend jaar op zich kan 

nemen. 

 

 

 

Benoeming erelid en twee leden 
van verdienste. 

 

Het bestuur heeft in de vergadering voorgesteld om  

Jan de Wee  

te benoemen tot Erelid van de Vereniging TFC 

Weesp. Jan is medeoprichter van de vereniging,  

heeft veel werk verzet voor de vereniging en heeft 

verschillende functies met veel inzet vervuld. 

Tevens heeft het bestuur in de vergadering  
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Egbert van der Heide en  

Dirk Lodder  

voorgesteld als Leden van 

verdienste.  

Beiden zijn al lang actief voor de 

vereniging en dat willen we graag 

zichtbaar maken.  

De vergadering heeft de 

voorstellen goedgekeurd en de 

voorzitter heeft de bijbehorende 

oorkonden uitgereikt. 

 

 
Ziekenboeg 

 
Een van onze trouwe bezoekers 

van de sterritdagen, Arnoud van 

Straten, is vorig jaar in de zomer 

aangereden door een auto. Hij is 

toen met de ambulance afgevoerd 

naar het ziekenhuis. Daar bleek 

dat hij een ingewikkelde 

enkelbreuk had opgelopen. Na de 

behandeling in het ziekenhuis is hij 

voor revalidatie overgebracht naar 

verpleeghuis Gaasperdam. Daar is 

hij langdurig verpleegd. 

In januari zijn wij hem daar gaan  

opzoeken. Het ging al aardig de 

goede kant op en hij vond het heel 

leuk dat we hem kwamen 

bezoeken. Hij had de sleutel van zijn nieuwe huis 

gekregen. Wij moesten met hem mee want hij wilde 

graag zijn nieuwe huis laten zien. Een leuke 

aanleunwoning van het Eben Haezer woon- en 

zorgcentrum. Zijn spulletjes waren van de 

Snelleveldstraat al geplaatst in zijn nieuwe huisje. Hij 

is inmiddels verhuisd van het verpleeghuis naar de 

aanleunwoning. Hopelijk kunnen we hem spoedig 

weer in ons midden begroeten tijdens de 

sterritmiddagen. 

 

Verder is onze voorzitter Tjebbe Bosma op 5 maart 

geopereerd en als het goed gaat kan hij snel weer 

naar huis om verder te herstellen. Hij gaat ervan uit 

dat hij op 18 maart weer aanwezig is om het 

startschot voor het nieuwe seizoen te geven. 

Ook hem wensen wij een spoedig herstel. 

 

Wim en Riek v.d. Spek. 

 

 

 
Verjaardagen februari 

 

17 maart   Meinte Ringia 

23 maart    Berend Tiescheffer 

26 maart   Alien Jansen 

26 maart   Steve Elmore 

28 maart   Ria Bosma 

30 maart   Sjoerd Bosma 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve en 

gezonde verjaardag toe. 

 

 Toerkalender 
 

De eerste Toertocht met de vereniging komt er 

alweer aan. 

Op 18 maart om 10.00 uur is de Openingstocht 

die we gezamenlijk in groepen zullen fietsen. Voor 

vertrek bepalen we hoe we de groepen zullen 

opsplitsen zodat je kunt bepalen welke afstand en 

snelheid je zelf wilt fietsen. Zorg dat je er bij bent.  

 

Voor details over de tochten en de starttijden zie: 

 

 http://www.tfcweesp.nl  
 

 

 

 

 

 

Nieuwe Clubfoto  
 

Op 18 maart, voorafgaand aan de eerste clubrit 

willen we weer een mooie clubfoto laten maken 

van de leden. 

We roepen daarom alle leden op om 18 maart rond 

9.30 uur te komen zodat we tijd hebben voor een 

gezellige bak koffie. Daarna zal een mooie foto 

worden gemaakt met veel leden in onze mooie 

clubkleding.

http://www.tfcweesp.nl/
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Mountainbike tochten 
  
Bij de inventarisatie van gewenste 

activiteiten was opgegeven dat 

men graag mountainbike tochten 

wilde rijden met de vereniging.  

Elke zaterdag en elke zondag zijn 

er tochten.  

Mark, Roland en Jan Robben rijden 

regelmatig zo’n tocht. Meestal 

wordt in de week voor de tocht 

besloten wel of niet te gaan, vaak 

afhankelijk van de 

weersvooruitzichten.  

Geïnteresseerden om ook een keer 

deel te nemen kunnen contact 

opnemen met:  

Mark Zwart, via mail: 

zwartemark@gmail.com  

Roland Geldorp, via mail: 

rgeldorp@upcmail.nl  

 

 

 

 
 
 
 
 

“Almere Deze Week” MTB-Classic 
 

Nog een aantal weken trainen en de benen warm 

fietsen voor de ‘Almere DEZE WEEK MTB Classic’, 

want zondag 25 maart is deze toertocht voor 

mountainbikers door de groene gebieden van 

Almere. 

Het is de 3e keer dat Fiets Race & Toer Club Almere 

(FRTCA) en Almere DEZE WEEK deze tocht 

organiseren. Het startpunt is bij het Topsportcentrum 

in Almere Poort. Er kunnen 2 verschillende afstanden 

worden gereden: van 25 en 40 kilometer. Er is een 

uitdagende route die gaat door bossen en over het 

strand. De route is helemaal uitgezet, dus iedereen 

kan de route in eigen tempo rijden. 

In samenwerking met terreinbeheer van 

Staatsbosbeheer en Flevolandschap is er speciaal 

ontheffing verleend, waardoor het meeste van de 

route “off the road” kan worden gereden. 

De startlocatie is bij Topsportcentrum aan de Pierre 

de Coubertinlaan 7 in Almere Poort. De starttijd is 

van 9.00 tot 10.00 uur. Voor deelname is het 

inschrijfgeld 5 euro. 

NTFU en KNWU leden krijgen 1 euro korting. Jeugd 

t/m 14 jaar is het gratis onder begeleiding. 

Onder deelnemers die vooraf inschrijven wordt een 

GIANT MTB fiets verloot, beschikbaar gesteld door 

Jan Wisse uit Almere-Haven. Inschrijven is mogelijk 

via www.almeredezeweek.nl en via 

www.frtcalmere.nl. Op de dag zelf kan dat ook nog 

bij de startlocatie. 

Onderweg is er een verzorgingspost voor een 

krentenbol en/of warme bouillon en aan de finish is 

er voor alle deelnemers erwtensoep in het 

Topsportcentrum. De finishlocatie sluit om 14:00 uur. 

Bij de organisatie staat veiligheid altijd hoog in het 

vaandel. Daarom is het dragen van een valhelm 

verplicht.

Ledenvoordeel Birzman 

 

De NTFU heeft een overeenkomst afgesloten met 

de firma Birzman waar verenigingen ook voordeel 

kunnen krijgen. Als leden iets bestellen krijgen 

NTFU leden 15 % korting en van elke aankoop 

gaat 5 % naar de vereniging. 

Bij betaling vraagt men dan een kortingscode en 

dan moet je als code het TFC Weesp nummer 

107012 invullen.  

De korting wordt dan automatische verrekend.  

Ga voor bestellingen kijken bij: 

www.birzman.nl 
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