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VAN HET BESTUUR 
 
Beste medefietsliefhebbers en Rallyanen 

Afgelopen zaterdag hebben wij ons 55-jarige jubileum gevierd. Hieronder het persbericht dat naar 

een aantal kranten is gegaan en waarvan we hopen dat dit ook wordt geplaatst. 

---“Persbericht” 

RTC Rally Sneek viert haar 55-jarige jubileum! 

De RTC Rally Sneek is opgericht op 23 September 1966 en heeft afgelopen zaterdag, 25 September, 
haar 55-jarige bestaan met een speciale dag voor al haar leden gevierd. Door de voor deze 
gelegenheid samengestelde jubileumcommissie “Team-Feest-1966” was er een dag met een 
gevarieerd programma georganiseerd. De dag bestond spreekwoordelijk uit drie verschillende 
etappes.  In de ochtend werd er in verschillende groepen, door meer dan 50 leden, een route van 55 
kilometer rondom Sneek gefietst. Met als begin- en eindpunt Lokaal 55 te Sneek. Na afloop werd hier 
geluncht en werden er herinneringen opgehaald maar ook plannen gemaakt voor de toekomst. 
Tijdens de tweede etappe in de middag was er een workshop “Bouw een fiets voor Afrika” 
georganiseerd. Op een speelse manier in kleine groepjes  een fiets in elkaar zetten. Het samen 
bouwen aan iets tastbaars bleek ook erg goed voor de teamgeest te zijn en daarnaast werden er na 
afloop een aantal prima fietsen afgeleverd voor het goede doel. Het slotstuk van deze feestelijke dag 
was een heerlijke BBQ bij Lokaal 55 voor leden en partners. De avond werd muzikaal ondersteund 
door de band “Op Sien Plaats” uit Harlingen. Hier was ruim voldoende tijd om in een gezellige 
ambiance met elkaar bij te kletsen en met veel enthousiasme te kijken naar de toekomst van RTC 
Rally. Na deze dag bleek maar weer eens dat RTC Rally na 55 jaar nog altijd springlevend is. Met veel 
nieuwe plannen, en inmiddels ook een prachtig nieuw tenue, wordt er met vertrouwen en plezier naar 
de toekomst gekeken. Op naar de volgende 55 jaar! 
 
Lijkt het jou leuk om eens vrijblijvend met ons mee te fietsen? Kijk dan voor de mogelijkheden op 
www.rtcrally.nl. Je bent altijd van harte welkom ! --- 
 
Al met al heb ikzelf erg genoten van onze feestdag en ik heb het idee dat met mij meer een hele fijne 
dag hebben gehad. En nogmaals; Team Feest 1966, hartelijk bedanken voor jullie voortreffelijke 
organisatie. 
 
Voor iedereen: geniet van het fietsen de komende maand. Hopelijk hebben we nog wat mooie 
herfstdagen in het verschiet. 
 
Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 
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Een prachtige mooie dag en dit was alleen nog maar etappe 1 ……… 

                 Jubileumdag 

 

  zaterdag 25 september 2021 

           55 jaar RTC RALLY 



VAN DE TOERCOMMISSIE 

 

AGENDA RTC Rally 

LET OP: 

VANAF OKTOBER START DE REGULIERE ZATERDAGTOCHT OM 9.00 UUR 

 

Oktober 

02 okt  Reguliere zaterdagtocht 80 à 90 km 

03 okt  Cycling Espresso 100e rit en afscheidsrit “founding team” 

09 okt   Reguliere Zaterdagtocht 80 à 90 km 

16 okt    Reguliere Zaterdagtocht 80 à 90 km 

17 okt  Cycling Espresso ?? 

24 okt  Reguliere Zaterdagtocht 80 à 90 km  

31 okt  Reguliere Zaterdagtocht 80 à 90 km 

 

Zaterdagtochten 

De zaterdagtochten worden ook in de winterperiode in 2 groepen rijden. Elke groep heeft een 

wegkapitein. Het is uiteraard de bedoeling om één gezamenlijk “koffiepunt” te hebben en dus 

ongeveer gelijktijdig op dit punt te zijn. Er zijn voor de komende maand voldoende routes 

beschikbaar. Doch wanneer je routes hebt die je de moeite waard vindt om te delen, stuur die  

dan naar wi-m.jansen@kpnmail.nl 

 

Suggesties NTFU tochten 

9  oktober   Rust en Roemte (Groningen) 

16 oktober    Ronde van de Achterhoek (Eibergen) 

23 en 24 oktober   Ronde van Drenthe (Hoogeveen) 

 

Sterritten 

Sterritfietsers hoeven eind oktober geen boekjes in te leveren. Als je een beloning wilt, neem 
dan even telefonisch contact op met Jan Kluitenberg. 

 
 
 
 

mailto:wi-m.jansen@kpnmail.nl


Bkool 

Het indoorseizoen komt er weer aan! Via de NTFU kan je 3 maanden proefdraaien op de Bkool site. 

RTC Rally heeft er heel veel mooie ritten op staan die je met je trainer kan rijden. Daarnaast vele 

uitdagingen zoals de Mont Ventoux etc. die met hoge kwaliteit videobeelden worden weergegeven. 

 

Winterfiets Elfstedentocht 

Dinsdag 4 januari 2022  

Dé alternatieve Elfstedentocht voor als er onvoldoende ijs ligt om Dé Tocht der Schaatstochten te 
houden. Deze fietstocht staat open voor alle, geheel of in aanzienlijke mate door spierkracht 
aangedreven, rijwielen die op het recreatief fietspad mogen rijden. Dus van step tot ligfiets, van E-
Bike tot racefiets. 

Op 4 januari 2022 is het precies 25 jaar geleden dat er een 11-Stedentocht op de schaats gehouden 
kon worden. Om niet (te lang) bij dit jubileum stil te staan, organiseren we samen met de stichting 
Cycling 4 Climate en Freonen fan Fossylfrij Fryslân een jubileum-editie van de Winterfiets 
Elfstedentocht. Kijk voor meer informatie op: 
 
https://www.frieslandbeweegt.frl/winterfiets-elfstedentocht.php 
 
Heb je interesse om mee te doen aan dit grootse wielerevenement, vul dan nu het belangstellenden 
formulier in! Wij houden je dan per mail op de hoogte van het laatste nieuws over deze tocht. 
 
https://www.frieslandbeweegt.frl/winterfiets-elfstedentocht-belangstelling.php 
 

 
  

WBTR 

Sinds 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht.  

Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te 

verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 

beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (tegenstrijdige 

belangen) verenigingen en stichtingen schaden.  

RTC Rally voldoet nagenoeg geheel aan de regels van deze nieuwe wet. Er zijn 2 zaken die deze wet 

ons oplegt om aan te passen in de statuten te weten: 

Statutenaanvulling 

Noodzakelijke aanvulling van de statuten.  

• Belet- en ontstentenisregeling: In de statuten moet dus bepaald zijn wie beslissingen mogen 
nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Van ontstentenis is sprake als een 
bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt gedoeld op de situatie dat een 
bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. In de statuten kan nader 
bepaald worden wanneer er sprake is van belet (bijvoorbeeld bij ziekte of schorsing). 

https://www.frieslandbeweegt.frl/winterfiets-elfstedentocht.php
https://www.frieslandbeweegt.frl/winterfiets-elfstedentocht-belangstelling.php


• De tegenstrijdige belangregeling: Indien een bestuurslid die een tegenstrijdig of eigen 
belang heeft bij een bestuur beslissing, mag deze niet deelnemen aan de beraadslagingen en 

de besluitvorming daarover. 
 
 
Noodzakelijke wijziging 

• Artikel 15 artikel 1 inzake stemmen bij volmacht: Een bestuurslid kan niet door een ander 
lid worden gemachtigd om namens hem of haar een stem uit te brengen in de 
ledenvergadering.  

 
 
 
Omdat dit een door de wet afgedwongen aanvulling en wijziging is op de statuten is, achten wij het 
niet noodzakelijk om hiervoor een aparte ALV te organiseren. Daarom verzoeken we u, leden van de 
RTC Rally, wanneer u bezwaar hebt tegen deze door de wet opgelegde aanvulling en wijziging op de 
statuten dit aan ons kenbaar te maken voor 1 november as.  

 
 
 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 
De volgende nieuwe leden hebben zich aangemeld: 

➢ Sjoerd Tigchelaar uit Hommerts 

➢ Frits van Erkelens uit Folsgare 

➢ Frits Harman uit Bolsward 

Van harte welkom en veel mooie, veilige fietskilometers bij RTC Rally toegewenst. 

Helaas is er ook een afmelding:  Jan Bijl zegt zijn lidmaatschap om gezondheidsredenen op.  
Wij wensen hem het allerbeste. 
 
 

 
 
 
KILOMETERREGISTRATIE 
 
Er wordt weer flink gefietst, wederom het verzoek om via de website of per mail de kilometers door 

te geven.  Deze keer de kilometers van september graag voor 6 oktober indienen. 

 
 
 
 
 
 



RTC Rally km stand 2021 t/m  juli augustus totaal   

1 Andries Sijszelijng 12.415 2.625 15.040 km 

2 Gatze Houben 11.025 1.677 12.702 km 

3 Henk Olthuis 9.349 2.227 11.576 km 

4 Folkert Hobma 9.569 1.724 11.293 km 

5 Heero Zwart 9.233 1.350 10.583 km 

6 Theo Mestrini 8.621 1.667 10.288 km 

7 Sjouke Aukema 8.201 1.388 9.589 km 

8 Hylke van der Meulen 7.952 1.595 9.547 km 

9 Jan Plantinga 7.555 1.215 8.770 km 

10 Harry Bron 7.224 1.345 8.569 km 

11 Hertzen van der Schuit 7.006 1.101 8.107 km 

12 Foekje Ankersmit 6.803 968 7.771 km 

13 Catrinus Zijlstra 6.285 1.180 7.465 km 

14 Mark van der Ham 6.150 1.280 7.430 km 

15 Henk Feenstra 6.584 690 7.274 km 

16 Anne Beukens 6.177 890 7.067 km 

17 Piet Gemser 6.406 462 6.868 km 

18 Yde Flapper 5.891 854 6.745 km 

19 Bauke van der Wijk 5.760 919 6.679 km 

20 Tjerk Douma 5.559 1.026 6.585 km 

21 Bauke Teernstra 5.520 1.003 6.523 km 

22 Okke Adema 5.035 1.325 6.360 km 

23 Geert de Jong 4.655 945 5.600 km 

24 Wim Jansen 4.202 1.181 5.383 km 

25 Yme Lautenbach 4.248 914 5.162 km 

26 Ed Laagland 4.353 600 4.953 km 

27 Almara Hofstra 4.426 429 4.855 km 

28 Julius Bosma 3.906 710 4.616 km 

29 Johan Jilderts 3.778 768 4.546 km 

30 Marcel van der Molen 3.580 770 4.350 km 

31 Jaap v.d. Veen 3.930 405 4.335 km 

32 Piebe Wester 4.150   4.150 km 

33 Rikus van Veen  2.860 1.130 3.990 km 

34 Anouk de Vries 3.681 301 3.982 km 

35 Geeske Hospes 3.176 599 3.775 km 

36 John Harteveld 2.939 710 3.649 km 

37 Henk de Vries 3.249 353 3.602 km 

38 Rink Kuipers 3.095 450 3.545 km 

39 Wessel Faber 2.576 935 3.511 km 

40 Rene Veenman 2.904 605 3.509 km 

41 Nanne Douwes 2.652 824 3.476 km 

42 Paul Eimers 3.021 336 3.357 km 

43 Ubbo Dotinga 2.430 860 3.290 km 

44 Marcel Bangma 2.525 355 2.880 km 

45 Gerrit Meijer 2.450 414 2.864 km 

46 Rein Mous 2.176 478 2.654 km 

47 Ger Terhell 1.844 400 2.244 km 

48 Jelle Brandsma 1.679 187 1.866 km 

49 Paul Inder Rieden 1.407 267 1.674 km 

50 Bareld Kuilman 1.255   1.255 km 

51 Bram van Dijk 820 386 1.206 km 

52 Klaas Duits 465 197 662 km 

53 Siep Hofstede 405 185 590 km 

  Totaal 253.157 45.205 298.362 km 

 


