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Nieuws vanuit het bestuur 
 

 Beste leden, 

 

Dit voorwoord staat in het teken van onze 

Algemene Leden Vergadering op 13 februari. 

Terugkijken op het achter ons liggende seizoen 

ga ik niet doen. Daar heb ik in het voorwoord 

december al wat over gezegd. Vooruit kijken 

en niet achteruit fietsen is het devies waar ik 

ooit mee het bestuur instapte. Deze uitspraak 

staat mij bij en het is mij niet altijd 

meegevallen. Desondanks zie ik genoeg 

positieve zaken, die mij hebben doen besluiten 

een tweede termijn als voorzitter te willen 

aangaan. Ook de prettige samenwerking met 

Fred en Wim is hier zeker debet aan. Dit 

uiteraard met jullie goedvinden en als er een 

andere kandidaat is, wat mij betreft ook goed. 

Vooruit fietsen dus en als bestuur hebben wij 

een aantal voorstellen om in de komende 

seizoenen wat meer leven in de TFC brouwerij 

te brengen. In ieder geval willen wij met jullie 

bespreken of wij als TFC kunnen investeren in 

een aantal tacxen om op de donderdagavond 

in de winterperiode wat sportieve activiteiten 

te ontwikkelen. Daarnaast willen wij in ieder 

geval een barbecue na een nog nader te 

bepalen tocht en een feestavond in het laatste 

kwartaal. De financiële kant van deze plannen 

zullen we uiteraard op de ALV middels de 

begroting presenteren.  

Over de financiën nog even een tegenvallertje: 

Fred is geconfronteerd met sponsors die het 

ook niet breed hebben en daarmee hebben we 

een probleem voor wat betreft de sponsoring 

van onze kleding. Ook hier komen wij op de 

ALV terug. 

Natuurlijk kunnen wij als bestuur niets zonder 

jullie actieve medewerking. De toercommissie 

moet opnieuw bemand worden en we hebben 

behoudens Jan Robben, die zijn activiteiten 

blijft uitvoeren, nog geen andere kandidaten. 

Ook voor het bemannen van de bar tijdens de 

tochten hebben wij mensen nodig. Kunnen 

natuurlijk ook echtgenotes(ten) zijn.  

Sterritten zijn de minste zorg voor het bestuur, 

want Arie als sterrit coördinator met 

keukenstaf Paula en stand-in Dirk zullen ook 

dit jaar er ongetwijfeld weer voor zorgen dat er 

een grote aanloop van enthousiaste 

”sterritters” zal zijn. 

De insteek van het bestuur zal zijn om nieuwe 

leden beter op te vangen en te begeleiden. 

Nieuwe leden overigens, die we hard nodig 

hebben omdat wij in ledental duidelijk zijn 

teruggelopen. Ook aan jullie de vraag om de 

vereniging te promoten. Goedkopere en betere 

reclame dan mond op mond is er uiteindelijk 

niet.  

Het bestuur rekent op jullie aanwezigheid en 

positieve inbreng op de vergadering. 
 

Tjebbe Bosma, voorzitter.

mailto:wimspek@gmail.com
http://tfcweesp.nl/
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Verjaardagen febr. / maart 

 

4   februari Riek van der Spek 

18 februari Benjamin van der Brug 

15 maart  Robert Bosma 

17 maart  Meinte Ringia 

23 maart  Berend Tiescheffer 

28 maart  Ria Bosma 

30 maart  Sjoerd Bosma 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe. 

 

  
 

↑ netjes in de rij!!!!

Kandidaatstelling bestuur.  
 

Tijdens de jaarvergadering op 13 februari zal 

Tjebbe Bosma na een zittingsperiode van 3 

jaar regulier aftreden volgens het reglement.  

We roepen 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  

Nieuwe fietskleding nodig: 
nu bestellen! 

 

Van de meest gangbare maten is onze 

voorraad TFC Weesp clubkleding op. Als je van 

plan bent dit jaar nieuwe kleding aan te 

schaffen, wil je dat dan zo spoedig mogelijk 

aan mij doorgeven? Dan kunnen we hiermee 

rekening houden voor het aantal te bestellen 

jacks, shirts en broeken in de juiste maat. 

Geef aan wat je wilt hebben: jack, shirt en/of 

broek en welke maat. 

Je kunt mailen: fredwajon@hotmail.com of  

bellen: 06-51355041 

 

Fred Wajon 

 

 

 

Jaarvergadering do, 13 februari 
  

Op 13 februari houden we onze 

jaarvergadering. 

We nodigen alle leden uit hierbij aanwezig te 

zijn. De agenda en de financiële stukken 

worden apart toegezonden.  

Het is voor het bestuur ook prettig om samen 

met de leden te bespreken wat de beste 

keuzes zijn voor de vereniging, zodat we de 

juiste dingen kunnen doen voor de toekomst.  

Zorg dus dat u aanwezig bent. 

 

Wim van der Spek 

 

http://www.ntfu.nl/Producten/Opleidingen
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Verslag van het bestuur over 

2013 
 

Als we als bestuur terugkijken op 2013 zijn we 

van mening dat we weer een goed jaar achter 

de rug hebben als vereniging. Er was een 

redelijke opkomst bij de toertochten, de 

sterrit-rijders wisten Weesp op maandag goed 

te vinden en op dinsdagavond was het plezier 

en het aantal deelnemers ook redelijk. Het 

weer was in 2013 wel, tot de zomer begon in 

juni, vaak een spelbreker, maar dat hebben we 

gelukkig niet in de hand. Helaas is het NK 

toerfietsen niet doorgegaan omdat er 

onvoldoende deelnemers waren. Dit geeft ons 

als bestuur het idee dat we redelijk goed bezig 

zijn, want sport en plezier zijn de belangrijkste 

doelstellingen van onze vereniging. We moeten 

ook aangeven dat veel taken worden 

uitgevoerd door alle commissieleden en 

vrijwilligers, dus daar zijn we zeker blij mee. 

Financieel hebben we een positief resultaat 

geboekt in 2013 waardoor we daar geen 

zorgen meer over hebben en we geen 

verhogingen voor gaan stellen voor dit jaar. 

Regionaal zijn we binnen de NTFU nu ingedeeld 

in regio 13. Dit is bijna heel Noord Holland, 

waarbij wij de meest zuidelijke vereniging zijn. 

Of de nieuwe indeling een verbetering is zal 

nog moeten blijken. Het gevolg is wel dat de 

nieuwe ledenpassen pas 15 februari 

beschikbaar zijn en die moeten we zelf in 

Limmen op gaan halen. In Weesp zullen we ze 

thuisbezorgen en buiten Weesp zullen we ze 

naar het huisadres opsturen. 

 

In november hebben we een enquête 

gehouden om te weten wat er verder leeft 

onder de leden. De respons was 33% waardoor 

we kunnen zeggen dat we een goed beeld 

hebben van de mening van de leden. Als 

bestuur trekken we de conclusie dat dit een 

compleet beeld geeft en de leden die niet 

gereageerd hebben zijn naar onze inschatting 

tevreden met het functioneren van de 

vereniging. 

De belangrijkste conclusie is dat 75 % van de 

leden die gereageerd hebben tevreden is over 

de gereden snelheid, maar dat 25 % vindt dat 

we meer overleg met de aanwezige groep 

moeten voeren over de te rijden snelheid, 

voordat we op weg gaan. Hoe daarmee om te 

gaan en de andere inhoudelijke resultaten 

bespreken we op de jaarvergadering. 

 

Verder zullen op de jaarvergadering de 

verschillende commissies verslag uitbrengen 

en kunnen vragen gesteld worden indien 

gewenst.  

 

Het bestuur dankt alle leden voor het 

vertrouwen en de geleverde inspanningen van 

de leden voor de vereniging in 2013, en we 

gaan gezamenlijk vrolijk verder in het nieuwe 

fietsjaar. 

 

Wim van der Spek 

Secretaris 

 

 

http://www.dehaanwielersport.nl/

