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Nieuws vanuit het bestuur 
 

Terugblik 2012, maar vooral een vooruitblik op 2013 

 

Afgelopen seizoen kenmerkte zich door rust in de 

vereniging. De inspanningen van het bestuur,  om in de 

vereniging een open communicatie en samenwerking 

met respect voor elkaars inspanningen op gang te 

brengen, werpen hun vruchten af.  

De diverse statistieken laten zien dat wij op dit moment 

een constant ledenbestand hebben met wat leden die 

gaan, maar ook weer nieuwe leden die komen. Onze 

tochten verliepen zonder problemen en ook de NTFU 

kwaliteitskeuring van één van onze tochten was positief. 

Met cliché kun je zeggen: het weer was onze grootste  

tegenstander bij een aantal tochten.

Dus vooruit met de geit. Het nieuwe seizoen geeft ons 

weer allerlei mogelijkheden. De tochten zijn weer 

gepland en aangemeld. Dit jaar ook een nieuwe tocht 

en dat is gewoon leuk. We zetten in op veilig fietsen 

en goed gedrag om te werken aan een beter imago 

van onze geweldige sport. Daarvoor proberen we 

“wegkapiteins” aan te stellen, die veilig fietsen en 

gedrag coördineren. Dat kan alleen als de leden zich 

hiervoor openstellen. Wij rekenen op jullie positieve 

inbreng en medewerking in deze. 

Met vertrouwen zie ik de ALV tegemoet om ook het 

dagelijks bestuur op sterkte te houden. Uiteindelijk 

heeft onze oproep op de gezellige Nieuwjaarsreceptie 

een kandidaat penningmeester opgeleverd. Geweldig 

dat iemand die nog maar kort lid is, zijn tijd 

beschikbaar wil stellen om de vacature, die ontstaan 

is doordat Ferry stopt, te gaan invullen. Ook het 

huishoudelijk reglement wat met veel zorg voorbereid 

is, moet ons helpen om een stap vooruit te maken.  

Kortom, als uw voorzitter, maar ik weet ook zeker uit 

naam van onze secretaris, de scheidende en de 

toekomstige (kandidaat) penningmeester, wens ik 

jullie allemaal een geweldig seizoen 2013 toe met 

heel veel fietsplezier bij de club of elders. Let op jullie 

veiligheid  en gedrag. Wij hopen ook, dat degenen die 

met kwalen en of naweeën van ongelukken kampen, 

toch hun deel van dit plezier gaan krijgen. 

Tjebbe Bosma, voorzitter.

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
http://www.tfcweesp.nl
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Verjaardagen februari 

 
16  dec. Cor Veldman (excuus,  

 vergeten.) 

12  dec. Femke Bosma (excuus,  

 vergeten.) 

  4  febr.  Riek van der Spek 

15  febr.  Ineke Hommels 

 

2 leden had ik vergeten bij het 

samenstellen van de Nieuwsbrief 

voor december. Bij deze alsnog de 

vermelding. 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, 

sportieve en gezonde verjaardag toe.

Ziekenboeg 

 
In de ziekenboeg wil ik deze keer vermelden dat Mark 

Zwart is geopereerd aan zijn knie en dat hij weer aan het 

herstellen is. Het gaat niet snel, maar hopelijk kan hij 

hierdoor weer pijnvrij fietsen in het nieuwe seizoen. 

 

Arie Heijnis gaat vooruit, maar is nog niet de “oude”. Hij 

hoopt in april voorzichtig te starten, maar is daar ook 

nog niet zeker van. 

 

We wensen beiden een spoedig herstel toe. 

 
 

 

Uitnodiging jaarvergadering 
 

Het bestuur nodigt alle leden uit om te komen naar de 

jaarvergadering van de Vereniging TFC Weesp op 14 

februari om 20.00 uur aan de Papelaan. 

De agenda met de vergaderstukken zal eind deze week 

worden toegestuurd. Er staat voldoende op de agenda 

om samen met alle leden te bespreken en samen te 

bepalen hoe we het komende jaar een leuke vereniging 

kunnen zijn voor de leden en door de leden. 

 

Laat uw mening horen want het is ook uw vereniging.

Jaarverslag van het bestuur over 

2012 

 
Eens per jaar is het goed om als vereniging te 

evalueren hoe het in het afgelopen jaar is gegaan in 

de vereniging.  

Dit jaar wil ik dat doen op basis van 4 

aandachtspunten, namelijk: organisatie, deelnemers, 

financieel en veiligheid. 

 

Organisatie: 

 

De organisatie van de vereniging heeft naar de 

mening van het bestuur goed gefunctioneerd. Het 

bestuur is 6 keer bij elkaar geweest om de status te 

bespreken en dan gaan we weer uiteen met een 

aantal actiepunten. Tussentijds houden we via de mail 

regelmatig contact, waardoor ik het afgelopen jaar 

vanuit de caravan in Spanje mijn functie toch goed 

heb kunnen invullen. Ook Ferry heeft zijn werk vanuit 

zijn nieuwe woonplaats Geldermalsen via de mail 

goed in kunnen vullen. Dit gaat alleen goed als de 

commissies zelfstandig de activiteiten kunnen 

organiseren en dat is heel soepel verlopen. Het 

bestuur wil de Commissieleden hier nogmaals 

bedanken voor hun inzet, wat we tijdens de 

nieuwjaarsreceptie ook al hebben laten vergezellen 

van een presentje. Alleen het beheer van de bar is 

niet goed gegaan het afgelopen jaar, en daar heeft de 

voorzitter alles zelf moeten doen. Dit is niet goed en 

we zoeken nog steeds iemand die deze taak van de 

voorzitter over kan/wil nemen.

http://www.boretti.com/
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Deelnemers: 

 

Het aantal deelnemers aan de 

verschillende activiteiten was 

verschillend in het afgelopen jaar. De 

sterritten trokken 30 deelnemers 

meer en het aantal deelnemers aan 

de toertochten was ongeveer gelijk, 

ondanks het vaak slechte weer op 

deze dagen. De grootste tocht van 

dit jaar, rond het Markermeer, is 

letterlijk in het water gevallen en dat 

is heel jammer voor zowel de 

deelnemers als de organisatie, die 

alles netjes had uitgepijld. Totaal 

kwamen naar deze activiteiten in 

2012 1248 fietsliefhebbers. Per saldo 

dus wel meer deelnemers die ons 

clubgebouw wisten te vinden.  

Het aantal deelnemers aan de 

dinsdagavondritten is niet 

geregistreerd, maar de voorrijders 

schatten dat ook daar de deelname 

hoger lag dan het jaar ervoor.  

 

De absolute topper was de deelname 

aan het NK. Die is gereden met 22 

deelnemers, en dat is een absoluut 

record voor onze vereniging.  

Voor de wereldbeker is door de leden 

die meedoen met dit klassement ook 

weer bijna 110.000 KM gefietst, 

maar dat getal kan veel hoger als 

alle leden de KM opgeven voor dit 

klassement.

Financieel: 

 

De resultaten op financieel gebied zijn ook redelijk te 

noemen. Er is nog een klein verlies maar minder dan het 

jaar ervoor. De balans ziet er wel heel gezond uit.  

De openstaande rekening met de wielerronde Weesp is 

afgewikkeld zoals in de jaarvergadering in 2012 is 

afgesproken en de rekening is opgeheven. Bij de 

Emmatocht is door een communicatiefout een te hoog 

bedrag geschonken, waardoor we zelf niets overhouden 

voor de kosten van deze tocht. Verdere details zijn te 

vinden in de financiële overzichten die op de 

jaarvergadering besproken zullen worden. 

 

 

Veiligheid: 

 

De veiligheid is het afgelopen jaar wel een constante 

zorg geweest voor het bestuur. Er is een aantal 

ongevallen geweest onder de leden en we willen de 

leden oproepen om hier toch veel aandacht aan te 

schenken. Op de fiets zijn we kwetsbaar en daar moeten 

we ons ook naar gedragen, ook al ligt de oorzaak niet 

altijd bij onszelf. 

 

Voor 2013 willen we ook weer een oproep doen om voor 

het vertrek bij het clubgebouw duidelijk met elkaar af te 

spreken welke snelheid er gereden gaat worden, en op 

elkaar te wachten als er onverhoopt iemand niet mee 

kan komen met de groep. Ook bij pech onderweg helpen 

we elkaar natuurlijk altijd. 

 

We gaan dit jaar ook werken met een duidelijk HESJE 

voor de voorrijders, zodat die duidelijk herkenbaar zijn 

en dat iedereen weet achter wie we rijden. Als er 

problemen zijn (achter) in de groep, laat je dan altijd 

“horen”, want klagen achteraf helpt niet meer.

Het bestuur dankt alle leden voor het vertrouwen en 

de geleverde inspanningen van de leden voor de 

vereniging in het afgelopen jaar, en we gaan 

gezamenlijk vrolijk verder in het nieuwe fietsjaar. 

 

Wim van der Spek 

Secretaris 

 

 

Toerkalender 2013 

 

Hieronder alvast de data voor onze toertochten in 

2013. Noteer ze alvast in je agenda, zodat je ze niet 

hoeft te missen. 

 

17 maart  Openingstocht 

21 april  Emma's lentetoer 

26 mei Rondje Woerden of Meerkerk 

23 juni Heuveltocht of Soest 

21 juli Markermeer of Oostvaarderstocht 

18 augustus Drie Provinciëntocht 

29 september Sluitingstocht 
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TFC Weesp op 

Facebook 
 

Femke Bosma heeft in overleg met 

het bestuur een facebookpagina 

gemaakt voor de vereniging. 

Hierdoor kunnen we op een 

eenvoudige / moderne methode met 

elkaar communiceren, als je 

gebuiker van facebook bent.  

 

Ga naar: 

http://www.facebook.com/pages/TF

C-Weesp/387062531383648  

Alle toertochten zijn aanwezig op de 

site. 

Meld je aan om alle informatie van 

de deelnemers te volgen en meer 

fietsvrienden of vriendinnen te 

vinden. Er zijn al veel “volgers” die 

onze activiteiten Leuk vinden. 

 

Help onze vereniging om het fietsen 

bij meer mensen onder de aandacht 

te brengen.!!!! 

 

 

 

 

 
 

 

Nieuwe structuur NTFU 
 

De NTFU heeft voorgesteld om van de huidige 9 

districten over te gaan naar 24 regio's. Op die manier is 

te verwachten dat de verenigingen directer bij hun 

omgeving betrokken zijn. Op landelijk niveau heeft men 

dan ook een betere binding met de regio's, en er dan 

meer op landelijk niveau geregeld kan worden. Tevens is 

de omvang gelijkmatiger verdeeld dan nu in de 

districten.  

 

Ons bestuur is positief over deze verandering en is 

voornemens om VOOR te stemmen.

Oma en Opa van der Spek 

 
Niet onvermeld mag blijven dat we in januari Opa en 

Oma zijn geworden van onze eerste kleinzoon: 

 
 Tristan. 

 

 

  

http://www.facebook.com/pages/TFC-Weesp/387062531383648
http://www.facebook.com/pages/TFC-Weesp/387062531383648
http://www.dehaanwielersport.nl/

