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Nieuws vanuit het bestuur 
 

Beste leden, 

 

Het fietsseizoen 2013 zit erop. Met gemengde 

gevoelens kijk ik daarop terug, want ook dit 

jaar hebben wij niet altijd het weer mee 

gehad. Helaas twee valpartijen waarvan één 

tijdens de openingstocht en één tijdens een 

Fiets- Vierdaagse. Ook heeft een aantal van 

onze leden wat lopen kwakkelen met hun 

gezondheid. Helaas moeten we afscheid nemen 

van een aantal leden, die hun lidmaatschap per 

31 december beëindigen. Zover wij weten zijn 

de redenen hiervoor afwegingen, die niets met 

onvrede te maken hebben. Maar het neemt 

niet weg, dat wij in leden aantal hierdoor 

teruglopen. Kortom werk aan de winkel om 

deze ontwikkeling om te buigen.

Afgelopen jaar heeft de Toercommissie er alles 

aan gedaan om de tochten weer goed neer te 

zetten en dat is uitstekend gelukt. Helaas 

moeten we wel afscheid nemen van Arie en 

Roland. Dit betekent dan ook dat we op zoek 

zijn naar kandidaten voor deze commissie. 

Natuurlijk zullen de “nieuwelingen” ingewerkt 

worden en alle hulp krijgen, die nodig is. 

Het bestuur heeft in samenspraak met een 

aantal leden een enquête samengesteld om 

beter inzicht te verkrijgen in wat er onder onze 

leden leeft en wat wij kunnen verbeteren of 

anders moeten aanpakken.  

Ik hoop en reken op jullie medewerking in 

deze. 

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en 

mogelijkheden om onze fietsclub te profileren.  

De Toercommissie heeft als uitdaging twee 

tochten op de zaterdag en zondag. We denken 

over en werken hard aan activiteiten buiten 

het seizoen. We gaan binnen de vereniging 

fietstrainers opleiden via de NTFU, waarbij het 

wachten is op de cursussen die de NTFU moet 

inplannen. Een feestavond en wellicht ook een 

barbecue na een tocht zit in de pen. 

Kortom, ik kijk met veel optimisme naar het 

nieuwe seizoen en kijk uit naar de hopelijk vele 

fietskilometers van ons allemaal zonder 

ongelukken. Het bestuur en de Toercommissie 

kan het echt niet alleen en rekent op jullie hulp 

en steun.  

Rest mij alle leden en naasten hele fijne 

feestdagen en een goed begin van 2014 te 

wensen en hoop met jullie op de 

Nieuwjaarsreceptie het glas daarop te heffen. 

 

Tjebbe Bosma, voorzitter. 

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
http://tfcweesp.nl/
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Verjaardagen sept. t/m januari 
 

Doordat de Nieuwsbrief de afgelopen maanden 

niet is verschenen hebben we een aantal 

verjaardagen gemist. Toch willen we de 

betreffende leden niet overslaan, dus alsnog 

onze Felicitaties!! 
 

1  september Egbert van der Heide 

2  september Dirk Lodder 

2  september Ruud de Groot 

3  september Remko de Graaf 

18 september Pascal van Kassel 

18 september Wim van Weeghel 

22 september Francis Geldorp 

24 september Nico Dalmulder 

26 september Lex Ebbe 

27 september Frans Post 

5  oktober Jan Koper 

2   oktober Roland Geldorp 

12 oktober Miriam Visser 

3  november Jaap Kruijswijk 

22 november Riet Kruijswijk 

29 november Petra Lam 

30 november Rob Verheide 

 

 
 

 

 

2  december Margot Tijnagel 

5  december Ralph Odijk 

6  december Leo Smeekes 

11 december  Hans Kuijl 

11 december  Harold Prakken 

12 december Femke Bosma 

16 december  Cor Veldman 

31 december Ria Duijnmaijer 

5   januari Marc de Vries 

14 januari  Ko Anthonisse 

20 januari  Jan Calis 

22 januari Ferry Ortiz Aldana 

26 januari  Willy Verweij 

27 januari Alma Mafait 

 

Wij hopen dat u een vrolijke, sportieve en 

gezonde verjaardag heeft gehad of nog gaat 

krijgen. 

 

   

5 januari Nieuwjaarsreceptie 

 

Bestuur en Commissieleden van TFC WEESP, 

wensen u alvast gezellige Kerstdagen, een 

feestelijke jaarwisseling en een gezond en 

sportief 2014. 

Om elkaar persoonlijk de beste wensen over te 

brengen houden we voor alle leden met 

partner en eventueel andere geïnteresseerden 

in de wielersport een Nieuwjaarsreceptie op 5 

januari om 14.00 uur in het clubgebouw aan 

de Papelaan 126 in Weesp. 
 

U bent van harte welkom. 
 

 

  

Jaarvergadering 13 februari 
  
Op 13 februari houden we onze 

jaarvergadering. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda, zodat 

u mee kunt praten en beslissen over alle zaken 

die meespelen in uw vereniging. Begin februari 

in de Nieuwsbrief ontvangt u de agenda en de 

onderwerpen waarover gesproken wordt en 

welke besluiten genomen moeten worden. 

http://www.boretti.nl/
http://www.dehaanwielersport.nl/
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Kandidaatstelling bestuur.  
 

Tijdens de jaarvergadering op 13 februari zal 

Tjebbe Bosma na een zittingsperiode van 3 

jaar regulier aftreden volgens het reglement. 

Tjebbe denkt nog na of hij herkiesbaar is voor 

een nieuwe periode. 

We roepen uitdrukkelijk kandidaten op om zich 

voorafgaand aan de vergadering van 13 

februari als kandidaat te melden bij het 

bestuur of te informeren naar de verdere 

inhoud van de taken van het bestuur. 

 

 

 

 

Leden Toercommissie en 
Opleiding instructeur via NTFU 

 

 
Het bestuur wil graag enkele leden in de 

gelegenheid stellen een opleiding via de NTFU 

te volgen voor Instructeur. De kosten worden 

door de vereniging gedragen, nadat nadere 

afspraken zijn gemaakt met het bestuur. Ook 

kan je dan samen met de andere leden van de 

TC meehelpen in het organiseren en 

begeleiden van de toertochten. 

Heb je interesse in een opleiding, kijk dan op 

de NTFU site onder opleidingen, of informeer 

bij de voorzitter, Tjebbe Bosma.  

http://www.ntfu.nl/Producten/Opleidingen  

 

 

Gereden kilometers doorgeven 

 
Alle leden worden opgeroepen om hun gereden 

kilometers in 2013 op te geven voor het 

clubkampioenschap en de wereldbeker. 

U kunt dit doen door voor 31 december een 

mail te sturen naar Egbert van der Heide, 

heidemud@kpnplanet.nl 

 

Op de website kunt u de stand zien van veel 

leden van de vereniging en de uitdaging is om 

ook een plaats te krijgen tussen deze 

geweldige fietsgenieters, die al zoveel jaren 

weten wat het plezier van onze sport is. 

 

Op de jaarvergadering op 13 februari 2014 

zullen de prijzen worden uitgereikt. 

 

 

 

Bestuursbesluiten in de 
afgelopen periode. 

 Geen verhoging van de prijzen in het 

clubhuis in 2014. 

 Geen NTFU dagverzekering meer 

aanbieden, want er is bijna geen vraag 

naar. 

 Instructie maken en uitdelen op de 

toertochten met afspraken over de 

“rijstijl” 

 Voorstel gemaakt voor besteding van 

een deel van ons verenigingsvermogen. 

Wordt op jaarvergadering besproken

Toerkalender 2014 

 

De Toercommissie heeft voor het komende jaar 

een aantal aanpassingen aangebracht in de 

Toerkalender, zodat er meer keus is welke 

tochten u leuk vindt en wilt rijden en ook kan 

er 2 keer op zaterdag en zondag gereden 

worden!!  

Noteer deze datums alvast in je “nieuwe” 

agenda. 

 

 16 maart  Openingstocht 

 13 april  Emma's Lentetoer (voor goed 

doel) 

 18 mei   Beemster en Waterlandtocht 

 21 / 22 juni  Heuveltocht en rondje Soest 

 20 juli  Markermeer en 

Oostvaardersplassentocht 

 9 / 10 aug. Drie Provinciëntocht 

 30 aug. NK Toerfietsen in Den Dungen 

 7  sept. Triangel Weesp, Uithoorn, Sloten. 

 5  okt. Sluitingstocht 

 

Voor alle details kijk op onze website bij de 

Toerkalender  http://www.tfcweesp.nl/  

 

http://www.ntfu.nl/Producten/Opleidingen
mailto:heidemud@kpnplanet.nl
http://www.tfcweesp.nl/
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Dinsdagavond groepstochten 

 
Op de dinsdagavond gaan we vanaf 29 april 

weer vertrekken voor de groepstochten. We 

kijken dan wie er is, hoe hard we willen fietsen 

en waar de wind vandaan komt en dan kijken 

we waar we heengaan. Kortom, iedereen kan 

komen en er is altijd een groep waar je 

gezellig met mee kan fietsen. In het afgelopen 

jaar was dit altijd een gezellige tocht en dat 

willen we in het komende jaar zeker zo blijven 

doen. 

Houd dus de dinsdagavond vrij voor je 

fietshobby, als dat kan! 

 

Jan Robben

Contributie 2014 

 
Beste clubleden, 
 

Als het einde van het jaar nadert, dan moet de 

penningmeester toch echt aan de bak: 

boekjaar afsluiten, centjes en voorraden tellen, 

balans en financieel verslag maken en de 

begroting voor 2014 opstellen. Tevens dienen 

de facturen voor de contributie 2014 gemaakt 

en verzonden te worden.  

 

 

Jullie krijgen deze factuur vanaf 6 januari as. 

per email. Degenen die geen mail hebben, 

ontvangen de nota per post. 

  

De contributie voor 2014 is tijdens de 

Algemene Ledenvergadering van 28 februari 

2013 als volgt vastgesteld: 

Hoofdlid:   € 60,00 

Gezinsleden: € 32,00 

M-leden: € 28,00 

 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten wordt per 

1 februari 2014 het IBAN (internationaal 

bankrekeningnummer) ingevoerd. Op de 

factuur zullen jullie daarom ook het IBAN-

nummer aantreffen, waarop de contributie kan 

worden gestort. 

 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om 

jullie vriendelijk te verzoeken de betaling van 

de contributie indien mogelijk tijdig te voldoen. 

De betalingstermijn staat op de factuur 

vermeld.  

We moeten er namelijk voor zorgen dat we 

voldoende saldo op de betaalrekening hebben 

staan als de NTFU haar deel van de contributie 

per automatische incasso van deze rekening 

afschrijft. Ook dient aan het begin van het 

seizoen de voorraden in de kantine te worden 

aangevuld en de huur van het clubgebouw 

moet worden voldaan.  

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie 

medewerking. Fijne feestdagen en alvast een 

gezond, sportief en fietsrijk nieuwjaar 

toegewenst. 

 

Fred Wajon 

 

Ziekenboeg 

Mark Zwart is 2 november tijdens een MTB 

tocht ziek geworden en met buikklachten 

vervoerd naar het ziekenhuis waar hij 3 dagen 

moest blijven. Daar bleek hij een ernstige 

ontsteking in de darmen te hebben die nu met 

medicijnen wordt behandeld. Mark is wel weer 

aan het fietsen, maar we wensen hem toch 

beterschap en sterkte bij zijn voornemen 

verdere problemen te voorkomen!! 

Wim van der Spek 


