TOERCLUB STEENDEREN

JAARVERSLAG SECRETARIAAT OVER HET JAAR 2019
Beste fietsvrienden, hierbij het jaarverslag 2019
In 2019 heeft zich één nieuw lid aangemeld, te weten Roelof Louwsma.
Tonnie Schooltink, Theo Dammes en Wim Achterkamp hebben bedankt als lid,
waardoor het aantal leden nu 72 bedraagt.
Het bestuur
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Mark Ruessink
Jan Meijer
Daan Heineke
Henk Nijkamp
Aaldert Okken
Hans Boelaars
Tom Horstink

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid evenementen
lid evenementen
gouverneur lief en leed
lid

Het bestuur is afgelopen jaar 5x bij elkaar geweest.
Lief en leed
De commissie lief en leed heeft wederom de nodige bezoekjes afgelegd in verband
met diverse fysieke ongemakken. Gelukkig zijn er geen fiets-gerelateerde ongelukken
gebeurd.
Dirk Ruessink is vader geworden van dochter Anna Elske. Rob en Annie Harmsen
waren 5 september 50 jaar in de echt verbonden.
Sponsoring
Er is geen nieuws wat betreft sponsoring
Website
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een “professionele” websitebeheerder die de
taak van Kees Oostwal wil overnemen.

Activiteiten

1- Opening fietsseizoen
Op 3 maart hadden we onze openingsrit. Er stonden ongeveer 20 leden aan
de start. Rond half elf was er koffie en gebak bij Het Wapen van Bronkhorst,
waar nog een paar leden zich bij de rest aansloten.

2- Memorial tocht
Zondag 28 april stond in het teken van de Memorial Tocht waaraan in groten
getale werd deelgenomen.

3 -Geldersche Heuvelentocht
Op 26 mei is weer onze jaarlijkse Geldersche Heuvelentocht gereden onder
goede weersomstandigheden.
Ook nu is het parcours in tegengestelde richting gereden, dus eerst naar de
Posbank. Er hebben circa 170 deelnemers mogen genieten van een prima
uitgezette tocht. Naast de hulp van vele leden gaat onze bijzondere dank
wederom uit naar Jan Banda, Henk Nijkamp en Mark Ruessink.

4- Zuiderzee tocht
Daan Heineke heeft 14 fietsers meegenomen in een rondje Zuiderzee. Het
vertrek was op vrijdag 21 juni Steenderen  Amsterdam 115 km.
Zaterdag 22 juni A’dam  Enkhuizen 65 km, pont naar Stavoren en weer
fietsen Stavoren  Blokzijl 55 km.
Zondag 23 juni Blokzijl  Steenderen 111 km.
Al met al een zeer geslaagd en leerzaam lang weekend, uitstekend
georganiseerd en van commentaar voorzien door Daan!

5- Katertocht.
Op zondag 15 september hebben we met een 25 tal leden onze Katertocht
gereden onder zeer mooie weersomstandigheden en afgesloten met koffie en
gebak bij de Hommel.

6- Snertrit
De snertrit, ter afsluiting van het seizoen, is onder erbarmelijke
weersomstandigheden door 6 diehards verreden op 29 september.
Na afloop was het als vanouds snert eten met 15 man in het Wapen van
Bronkhorst

7- Kruisbergtocht
Op zondag 20 oktober is de Kruisbergtocht weer verreden.
Ruim 700 deelnemers hebben deelgenomen aan deze perfect georganiseerde
ATB-tocht. Behoudens één ongeluk, een gebroken / luxatie bovenarm, is de
tocht prima verlopen.
Onze dank gaat uit naar alle leden die zich ingezet hebben om van deze
tocht weer een succes te maken. Bijzonder compliment aan het adres van
Aaldert Okken voor de wederom perfecte organisatie. Daarnaast dank aan
Aviko voor de gratis friet en de dames van enkele leden voor hun bijdrage!

8- Nieuwjaarsreceptie.
De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 5 januari, met partners, bij het Wapen
van Bronkhorst. Ondanks dat de opkomst helaas een beetje tegen viel werd
er onder het genot van een borrel en een snack weer gezellig heen en weer
gepraat over het afgelopen- en nieuwe seizoen.
Rest mij te wensen dat we komend jaar weer een mooi en sportief fietsseizoen
tegemoet gaan.
Het bestuur bedankt alle leden voor hun positieve inbreng in 2019 en wenst u
allen een sportief en vooral gezond 2020 toe.
Jan Meijer
secretaris

