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Voorwoord van de Voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Zoals aangegeven in november wil ik op de 

komende jaarvergadering het stokje over 

geven. 

Dit heeft te maken met de onvrede, die ik heb 

over de gang van zaken binnen de vereniging. 

Ik heb daar geen oplossing meer voor. 

Daarnaast mijn twijfel of ik het met alle fysieke 

problemen wel waar kan maken.  

Dat laatste is helaas bevestigd. Kort en goed in 

alle realiteit, ik heb prostaatkanker en ga een 

traject in met operaties en behandelingen. Dit 

naast allerlei andere kwaaltjes. Geen gezeur 

verder, ik ben positief ingesteld en ga ervan uit 

dat het goed komt.  

Heel positief is dat wij toch weer leden hebben 

die opstaan en het stokje overnemen. Na 

enkele gesprekken heeft Jan Calis zich 

kandidaat gesteld als bestuurslid en ik kan 

jullie Jan Calis van harte aanbevelen. Hij is een 

gemotiveerde fietser, die de komende tijd wil 

gaan werken aan de continuïteit van TFC 

Weesp. 

 

Wat mij betreft: geef hem alle kansen en 

vergeet het verleden, uiteindelijk telt alleen de 

toekomst. Het woord is aan Jan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tjebbe Bosma. 
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Van de kandidaat voorzitter 

 

TFC Weesp is een mooie club waar veel werk 

wordt verricht door een beperkt aantal 

toegewijde vrijwilligers binnen zowel bestuur 

als commissies. Gezien de smalle basis waarop 

alle werkzaamheden moeten plaatsvinden, is 

het daarom spijtig dat Tjebbe heeft 

aangegeven niet langer als voorzitter te 

kunnen fungeren. Dat hierbij naast zijn 

gezondheid een aantal negatieve tendensen 

een doorslaggevende rol hebben gespeeld valt 

te betreuren. 

In de gesprekken die ik de afgelopen periode 

heb gevoerd is mij duidelijk geworden dat onze 

vereniging alleen kan voortbestaan als: 

1) De huidige leden gestimuleerd worden 

om lid te blijven. 

2) De werkzaamheden over meer 

vrijwilligers verdeeld worden. 

3) Het PR-beleid er op is gericht de 

voordelen van het fietsen bij TFC Weesp 

onder de aandacht te brengen van 

potentiële nieuwe leden om zo de leden- 

en vrijwilligersbasis te vergroten. 

4) We elkaar de ruimte en waardering 

geven voor wat we doen t.b.v. de 

vereniging. 

Met jullie medewerking wil ik in dit proces 

graag een sturende en stimulerende rol 

vervullen door het stokje van Tjebbe als 

voorzitter over te nemen. Hierbij stel ik mij ook 

tot doel om het komende seizoen met ieder 

van jullie van gedachten te wisselen over hoe 

we de toekomst van TFC Weesp willen invullen 

en welke rol je daarbij voor jezelf ziet 

weggelegd. Ik put daarbij graag uit mijn 

bestuurlijke en organisatorische ervaring bij 

verenigingen als Le Champion, Duursportief en 

Speeltuin Don Bosco. 

 

Ten slotte nog wat informatie over mij: 53 jaar, 

woonachtig in Weesp, vier dagen per week 

werkzaam als controller bij de Universiteit van 

Amsterdam, getrouwd, een zoon van negen en 

naast het fietsen een passie voor Italië en wijn. 

Ik hoop als voorzitter te kunnen vernieuwen, 

binden en inspireren en niet op de laatste 

plaats regelmatig samen met jullie te fietsen! 

 

Met sportieve groet,  

Jan Calis 

 

 

Jaarvergadering op 19 februari. 
 

Het bestuur nodigt alle leden uit op de jaar-

vergadering van 19 februari om 20.00 uur in 

het clubgebouw. Elk jaar is deze 

jaarvergadering weer een belangrijk moment 

voor elke vereniging om met alle leden in 

contact te komen en de lopende zaken te 

bespreken.  

Gezamenlijk moeten we zorgen dat we een 

leuke fietsclub blijven voor de leden van nu en 

de leden van de toekomst. 

Als bijlage vindt u de agenda met de 

onderwerpen die we moeten bespreken en de 

financiële stukken die ter goedkeuring op tafel 

liggen. 

 

Wim van der Spek 

 

 

 

Ziekenboeg 

 

Mark Zwart mag voorlopig niet meer fietsen en 

moet afwachten of er nog vooruitgang gemaakt 

kan worden via fysio of operatie? Hij kan nu 

ook maar 4 uur per dag werken en heeft altijd 

pijn aan de schouder. 

Erg vervelend dus voor Mark. 

 

Tjebbe Bosma is ook ziek wat u heeft kunnen 

lezen in het voorwoord. 

 

Wij wensen beiden sterkte in de huidige 

situatie. 
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Bij de start van het NK 2014 

  

 

Verslag van het bestuur over 

2014 

Als we als bestuur terugkijken op 2014 zijn we 

van mening dat we weer een goed jaar achter 

de rug hebben als vereniging. Er was een 

goede opkomst bij de toertochten, zeker bij de 

tochten voor het goede doel en de sterrit-

rijders wisten Weesp op de maandagmiddag 

goed te vinden. 

Op dinsdagavond was het plezier en het aantal 

deelnemers ook redelijk, maar wel minder dan 

afgelopen jaren. Het was in 2014 wel vaak 

goed fietsweer en er zijn geen tochten 

“verregend”.  

Het NK toerfietsen hebben we met 9 personen  

gereden en dat was weer een zeer gezellig 

uitstapje, wat te horen was na afloop. 

Veel taken worden uitgevoerd door de 

commissieleden en vrijwilligers, dus daar zijn 

we zeker blij mee.  

Financieel hebben we een negatief resultaat 

geboekt in 2014, maar dat komt grotendeels 

doordat we meer aan clubkleding besteld 

hebben dan er is verkocht en we ook geld 

toeleggen op de kleding. 

 

Wat wel tegenvalt, is de daling in het 

ledenaantal en het beperkte aantal clubleden 

wat deelneemt aan onze toertochten. Dit is een 

zorgelijke ontwikkeling waar we als bestuur 

nog geen goed antwoord op hebben. 

 

We hopen dat in 2015 deze trend wordt 

omgebogen in een positief beeld. We vragen 

alle leden mee te denken wat zij zelf kunnen 

bijdragen aan een positieve ontwikkeling. 

 

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 2014, en we 

gaan gezamenlijk vrolijk verder in het nieuwe 

fietsjaar. 

 

Wim van der Spek 

Secretaris 

Verjaardagen maart 

 

15 maart Robert Bosma  

17 maart Meinte Ringia 

23 maart Berend Tiescheffer 

28 maart Ria Bosma-Ruiter 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe. 

 

Openingsrit op 15 maart 

Beste fietsvrienden en -vriendinnen, 

Op zondag 15 maart openen wij bij TFC Weesp 

het toerfietsseizoen. Er zijn afstanden van 35, 

50 en 70 km. 

De 50 km route gaat naar Eemnes voor de 

koffie. De 70 km gaat tot Kortenhoef met de 50 

km mee, daarna naar Soest voor de koffie en 

op de terugweg langs Eemnes. De 35 km gaat 

tot Kortenhoef met de 50 km mee en via 

Nederhorst den Berg weer naar huis. 

De start is bij ons clubhuis, Papelaan 126, 

1382RP Weesp, waar we vooraf beginnen met 

een gezellig bakkie koffie.  

Tot slot: de 50 en 70 km is achter voorrijders, 

de 35 km rijdt op routebeschrijving. 

Tot zondag 15 maart! 

 

Jan Robben 



Nieuwsbrief TFC Weesp  - 4 - maart  2015 

Ik stop als penningmeester in 

Utrecht!! Wie volgt mij op? 

 

Beste leden, 

 

Zoals jullie weten, stop ik na de 

Jaarvergadering met de bestuursfuncties. 

Simpele reden is dat ik met ingang van 21 

januari jl. niet meer in Weesp woon, maar ben 

neergestreken in Utrecht Terwijde. 

Mijn vrouwtje en ik wonen nu in een mooi, 

ruim appartement met vrij uitzicht en het 

winkelcentrum aan onze voeten. Dus als we 

ons straks met de rollator gaan voortbewegen, 

zijn de winkels vlakbij. Tevens woont onze zoon 

Ronald even verderop in Vleuten. 

 

Op fietsgebied is hier veel te beleven: de 

Utrechtse Heuvelrug is nu dichterbij gekomen 

en fietsen langs de Hollandse IJssel en over de 

dijk langs de Lek lijkt me ook wel wat. Tevens 

is het Maxima Park hier vlakbij en daar fietsen 

we doorheen bij een van onze toertochten. 

 

Praktisch gezien is het gewoon niet handig dat 

je als penningmeester ruim 30 km van de bron 

verwijderd bent. Vooral voor de contante 

geldstromen geeft dit problemen; en dit geldt 

ook voor mijn overige taken, PR en 

bevoorrading bar. Vandaar dus deze beslissing. 

Ik vind het buitengewoon prettig dat voor twee 

van mijn taken zich nu al nieuwe kandidaten 

hebben gemeld. Vooralsnog wil Jan Calis de PR 

overnemen. Ook voor de barinkopen zijn er 

kandidaten. Blijft over de belangrijkste taak: 

het penningmeesterschap. Ik hoop dat op de 

jaarvergadering één of misschien wel meerdere 

leden zich hiervoor beschikbaar willen stellen.  

 

Ik wens degenen die mijn taken overnemen bij 

deze alvast alles succes toe. 

 

Tot slot wil ik jullie bedanken voor het 

vertrouwen dat jullie in mij stelden om de 

centjes van de club te beheren. 

 

      Fred Wajon 

 

 

 

 

 

 
 

 


