TOERCLUB STEENDEREN

JAARVERSLAG SECRETARIAAT OVER HET JAAR 2016
Voor dit jaarverslag heb ik toch een aantal items (lief en leed en nieuwe leden)
uit januari 2017 meegenomen, ondanks dat het verenigingsjaar loopt van 1 januari
t/m 31 december.
Beste fietsvrienden, hierbij het jaarverslag 2016.
In 2016 hebben zich vier nieuwe leden aangemeld, te weten Ben van de Pavert,
Joost Herfkens, Bob Ten Harkel en Michael Schophaus. Kitty Tolkamp heeft bedankt
als lid, waardoor het aantal leden nu 74 bedraagt.
Het bestuur
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
René van Eijden
Jan Meijer
Daan Heineke
Mark Ruessink
Cas Bartman
Hans Boelaars

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid evenementen
lid evenementen
gouverneur lief en leed

Het bestuur is afgelopen jaar 7 x bij elkaar geweest.
Wij hebben als bestuur waardig afscheid genomen van Rien middels een heerlijk
etentje.
Lief en leed
Onze gouverneur lief en leed heeft een druk jaar achter de rug:
-

Geert Leneman onderging een schouderoperatie
Kitty Waenink kwam zeer vervelend ten val met de fiets
Harry Hebben is weer wat zwaarder geworden met nog een nieuwe heup
Henny Helming kwam te vallen door een kabel op de weg. Hierbij was ook
Guus Willemsen betrokken maar die had alleen fietsschade.
Mark Ruessink maakte een snoekduik met zijn fiets en brak zijn sleutelbeen

- Jan Banda sloot de snertrit af met ook een sleutelbeen fractuur
- Wim Reintjes brak zijn enkel op weg naar de tandarts!
- Verder nog wat griepjes en poliepjes.
Er zijn echter ook heuglijke feiten in 2016 te vermelden:
-

Gerard en Yvonne Leneman waren 40 jaar getrouwd
Gerard Eskes was in juni 2016 50 jaar rijwielhersteller

Sponsoring.
We hebben dit jaar voor het eerst in onze nieuwe kleding gefietst.
Vanuit diverse hoeken komen ons complimenten ter ore betreffende onze outfit.
Chapeau voor de kledingcommissie.
Met Aerofitt is een overeenkomst gesloten voor het trainen in hun accommodaties
Hengelo en Zutphen door leden van onze toerclub tegen gereduceerd tarief.
Verder geen nieuws over sponsoring.
Website
De nieuwe website is in de lucht en wordt beheerd door Kees Oostwal.
Daarnaast voegt Mark Facebook en Twitter toe in overleg met Kees.
Mark blijft vanuit het bestuur contactpersoon met Kees
Activiteiten
1- Opening fietsseizoen
Op 6 maart hadden we onze openingsrit. Er stonden meer dan 30 leden aan
de start. Rond half elf was er koffie en gebak bij Het Wapen van Bronkhorst,
waar nog eens 5 leden zich bij de rest aansloten.
2- Geldersche Heuvelentocht
Op 29 mei is weer onze jaarlijkse Geldersche Heuvelentocht gereden.
Ook nu is het parcours in tegengestelde richting gereden, dus eerst naar de
Posbank. Gezien het tegenvallende deelnemersaantal wordt besloten om
volgend jaar omliggende verenigingen aan te schrijven om onze tocht op te
nemen in hun fietskalender.
René heeft aangegeven te willen stoppen met de organisatie. Mark biedt aan
de taak van René over te nemen.
Naast de hulp van vele leden gaat onze bijzondere dank wederom uit naar Jan
Banda, Henk Nijkamp en René van Eijden.
Leuk detail: het Scan & Go apparaat is terug!!
3- “Rundt i Danmark”.

Albert en Birgit Hekkelman hebben samen met Martin en Jacquelien van Spriel de
week “Rundt i Danmark” georganiseerd van 19-25 juni.
Er hebben zich 21 leden voor deze tocht aangemeld.
6 leden zijn op vrijdag met de fietsen naar Oldenburg in Duitsland gebracht en van
daaruit naar Henne Strand gefietst, 420 km pal tegen de wind in over kale dijken.
Heftig om zo te zeggen. De rest is op zondag met auto’s vanaf het marktplein
vertrokken naar Henne Strand.
Daar zijn we zeer vriendelijk door de organisatie ontvangen, met de nodige
versnaperingen. ‘s Maandags hebben we onze eerste tocht gefietst in de omgeving
van Henne Strand.
Dinsdags zijn we met de fietsen op de auto vertrokken naar Horsens waar we een
aantal dagen vertoefd hebben en mooie etappes gereden. Dat Denemarken verre
van vlak is hebben we hier kunnen ervaren. Door het gebrek aan gezellige cafés of
KRO’s serveerden de dames op de meest ludieke plekjes koffie met verrukkelijke
(appel?) taart (Wienerbrod begrijp ik). Pluim voor de verzorging Birgit en
Jacquelien!!
Van Horsen ging de tocht naar Arhus, waar we een bierbrouwerij bezochten en een
heerlijke Deense maaltijd verorberd hebben. Daarna het stadje Ebeltoft bezocht met
een Deense frokosst in een schitterende uitspanning.
Ook hebben we “Sankte Hans” mee mogen vieren, gepaard gaande met de nodige
verfrissing.
In totaal hebben we 500 km gefietst in een zeer mooi landschap met de nodige
hoogtemeters. Gezegd moet worden dat gebleken is dat een goede voorbereiding
door een ieder, m.n. fietsonderhoud, van groot belang is. Vele mankementen
kondigden zich aan gedurende deze reis en nog nooit hebben we zoveel lekke
banden op één dag gehad.
Resumerend was het een mooie, uitstekend georganiseerde fietsweek, waarvoor
onze dank aan Albert, Birgit, Martin en Jacquelien.
4- Katertocht.
Op zondag 11 september hebben we met 20 leden onze katertocht gereden
en afgesloten met koffie en gebak bij “het Wapen van Bronkhorst”.
5- Snertrit
De snertrit, ter afsluiting van het seizoen, is verreden op 2 oktober.
Deelname: 19 leden met na afloop ontvangst in Het Wapen van Bronkhorst.
6- Kruisbergtocht.
Op zondag 23 oktober is de Kruisbergtocht verreden.
De weersomstandigheden waren ook dit jaar weer redelijk tot goed,
waardoor zich 850 ATB-ers aan de start gemeld hebben.
Landgoed Keppel heeft aangegeven dat ze een vergoeding van 1 euro per
deelnemer willen voor het fietsen op hun grondgebied.

Het bestuur gaat in gesprek met de rentmeester. Wordt vervolgd.
Ook nu weer dank aan Cas Bartman met zijn rayonhoofden voor de
voortreffelijke organisatie. Ook dank aan alle overige leden die zich
voor het slagen van deze tocht ingezet hebben.
7- Clinic Jan Weevers
Helaas kon deze clinic geen doorgang vinden i.v.m. te geringe deelname.
Het bestuur zal nog een poging doen deze clinic in het voorjaar 2017 te
organiseren. We hopen dan op een groter animo.
8- Nieuwjaarsreceptie.
De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 8 januari, met partners, bij het Wapen
van Bronkhorst. De opkomst was als vanouds. Onder het genot van een
borrel en een snack werd er heen en weer gepraat over het afgelopen- en
nieuwe seizoen.
Rest mij te zeggen dat we ook dit jaar weer terug kunnen kijken op een mooi en
sportief fietsseizoen, helaas met wat ongelukken. Veiligheid blijft een hot item in
de fietswereld. We zullen allen onze bijdrage moeten leveren om de veiligheid
van de mede weggebruikers en ons zelf te waarborgen.
Het betstuur bedankt wederom alle leden voor hun positieve inbreng en wenst u
allen een sportief en vooral gezond 2017 toe.
Jan Meijer

