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Voorwoord van de voorzitter
“Samen voor elkaar”
Tijdens de ledenvergadering van 16 december
jl. hebben we het beleidsplan 2016-2018 met
elkaar vastgesteld. Een plan waarin
gezamenlijke activiteiten voor zowel de
beginnende als ervaren toerfietser, een
positieve uitstraling, begeleiding en opleiding
en een bredere basis zowel qua aantal leden
als vrijwilligers voorop staan. Plannen maken is
uiteraard mooi maar wie A zegt moet ook B
zeggen. In 2015 waren niet alle leden even
zichtbaar bij de evenementen van de
vereniging. Hier willen we graag verandering in
aanbrengen door jullie meer te betrekken bij
de activiteiten die we aanbieden en jullie
hiervoor ook nadrukkelijk uit te nodigen. Wat
dat betreft begon het jaar goed met een
gezellige nieuwjaarsreceptie waarbij iedereen
vooral uitkeek naar het nieuwe fietsseizoen.
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De komende tijd hebben we de volgende
activiteiten op het programma staan:
Maandag 15 februari:
Een algemene ledenvergadering met naast
de inhoudelijke en financiële verantwoording de
bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar,
de uitreiking van de bekers aan de winnaars
van de fietscompetitie en nog een verrassing
aan het einde van de vergadering. We gaan er
vanuit dat alle leden hierbij aanwezig zijn.
Indien dit niet lukt, stellen we je afmelding op
prijs.
Zaterdag 5 maart:
Samen met elkaar fietsen doen we het liefst op
een sociale en veilige manier. Indien je hier een
bijdrage aan wilt leveren nodigen we je graag
uit om op deze dag deel te nemen aan de
Cursus Wegkapitein bij DTS in Wijdewormer.
De kosten van deze cursus zijn voor rekening
van TFC Weesp. Voor meer informatie en/of je
aanmelding kan je een mail sturen naar
voorzitter@tfcweesp.nl.
Zondag 6 maart:
De opening van het fietsseizoen met
gezamenlijke tochten van 30 en 50 kilometer.
Of we onderweg nog sneeuwklokjes zien is de
vraag maar na afloop maken we het zeker
gezellig met elkaar! En voor de deelnemers aan
de cursus wegkapitein is dit ook gelijk een
mooie gelegenheid om het geleerde in de
praktijk te brengen.
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Zaterdag 19 maart:
La Primavera, niet alleen voor de profs maar
ook bij TFC Weesp! Deze dag zijn er tochten
van 35, 50 en 75 kilometer waarbij er na
afloop Italiaanse hapjes zijn en de mogelijkheid
om gezamenlijk te kijken naar de klassieker
Milaan-San Remo.
Zondag 17 april:
Emma’s Lentetoer, een jaarlijks
terugkerende klassieker waarbij de opbrengst
geheel ten goede komt aan de Stichting Emma
Kinderziekenhuis AMC. Als je ideeën hebt of
mee wilt helpen om van dit evenement een
daverend succes te maken horen we het graag!
Het zou mooi zijn als we aan einde van het
seizoen kunnen zeggen dat we meer
gezamenlijk hebben gefietst en elkaar kunnen
bedanken voor de bijdrage die we daarbij
hebben geleverd.

Verjaardagen februari / maart
4
18
15
17
19
28

februari
februari
maart
maart
maart
maart

Riek van der Spek
Benjamin van der Brug
Robert Bosma
Meinte Ringia
Adri Nillisen
Ria Bosma

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve
en gezonde verjaardag toe.

Toerfietskalender TFC Weesp 2016
zo 6 maart
Sneeuwklokjestocht
za 19 maart
La Primavera
zo 17 april
Emma’s Lentetoer
zo 22 mei
Lotusbloemtoer
zo 19 juni
Retourtje Heuvelrug
wo 22/do 23 juni Avond fiets 2 daagse
zo 3 juli
Rondje Markermeer
za 13/zo 14 aug. Drie Provinciëntocht
zo 28 aug.
Familiedag
zo 11 sept.
Beemster en Waterlandtocht
zo 9 oktober
Herfstrit

Jan Calis, voorzitter
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VRIJWILLIGER
IN BEELD

Wat hij doet voor TFC Weesp.
Jan Robben (67) is sinds 2000 lid van onze
club. Hij is de bedenker van veel routes en
beheert hiervoor een groot routebestand. Deze
routes worden ook persoonlijk door hem
nagereden en zo nodig aangepast. Hij maakt
hierbij veelvuldig gebruik van GPS wat de
nauwkeurigheid van de routes zeker ten goede
komt. Tijdens het fietsen gaat Jan graag mee
als voorrijder met de groep zodat niets aan het
toeval wordt overgelaten.
Naast lid van de Toercommissie is Jan
beheerder van de website en lid van de
kascommissie. Kortom een veelzijdige
vrijwilliger die het voor zijn collega fietsers
mogelijk maakt om hun favoriete sport uit te
kunnen oefenen bij TFC Weesp!

Hoe ben je bij TFC Weesp
gekomen?

Jan Robben
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Rond mijn 50e heb ik een racefiets gekocht.
Vooral om in de omgeving te toeren. De eerste
jaren reed ik altijd alleen, maar op een gegeven
moment reed ik steeds dezelfde rondjes. Toen
heb ik een fietsclub opgezocht. In een huisaan-huisblad had ik gelezen dat TFC Weesp een
Heuveltocht organiseerde. Met de club reden
we tochten in de verre omgeving van Weesp.
Nu vind ik dat als je altijd georganiseerde
tochten rijdt, dan moet je op een gegeven
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moment zelf ook wat organiseren. Zo ben ik de
Toercommissie gaan helpen.

Wat vind je de leukste activiteit
om te doen als vrijwilliger?
Het maken van tochten en het verbeteren van
bestaande tochten. Routebeschrijvingen zijn
niet mijn favoriet, maar als ik ze heb gemaakt
moet het in orde zijn (dat is mijn trots als ICTer). De ANWB Routeplanner bestaat al zolang
dat fouten in straatnamen echt niet meer voor
mogen komen.

Heb je nog wensen voor TFC
Weesp?
Ik mis de zaterdag- en zondag groepjes.
Vertrek bij het clubhuis of met auto's naar de
start van een georganiseerde tocht. Als er geen
georganiseerde tocht is gezamenlijke ritten
richting Wijk bij Duurstede, Alphen, Onderdijk,
Polsbroekerdam etc.
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