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 Website en Twitter 

De website van RTC Rally is vernieuwd. Op de site kun je informatie vinden over 

RTC Rally, het laatste nieuws en aankomende activiteiten. Ook is hier alle informatie 

te vinden over sterritten en de clubcompetitie.  

Op Twitter delen we nieuws over RTC Rally. Voor het plaatsen van informatie op de 

website of Twitter, kun je mailen naar wayne@live.nl. Veel leesplezier. 

 

 

 Competitie rijden 

Een van de manieren om actief mee te doen bij de activiteiten van RTC Rally is deel- 

nemen aan de competitie. Competitierijden kan op 2 manieren: 

1. De clubcompetitie (start per 1 maart) 

2. Top 100 (start per 1 januari) 

Gefietste kilometers kun je maandelijks doorgegeven aan: 

 Jan Kluitenberg 

 E.A. Borgerstraat 94 

 8501 NH Joure 

Dit kan via de door RTC Rally speciaal voor dit doel uitgegeven competitiekaarten 

te gebruiken of de gegevens te mailen naar competitie@rtcrally.nl  

  Gewoon doen of proberen! 

 
 Voor de allerlaatste keer: de bestelmogelijkheid van de windstopper. 

Bestel voor € 50,00 een windstopper in de kleuren van RTC Rally.  

Kledingmaat dezelfde als het winterjack. Voor het bestellen van een windstopper  

kun je met Hertzen van der Schuit mailen: h.schuit@ziggo.nl 
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 Jaargids 2017 
 

 
 
Tijdens de ledenvergadering van 24 februari jl. is de nieuwe jaargids gepresenteerd. Deze  
is ook te vinden op de website van Rally. 
Hieronder nog een aantal aanvullingen / correcties: 
 

 Sterritten RTC Rally: 
 
- De sterrit op dinsdag bij Zwaneveld (Oosteind 33) in Norg is gedurende de periode   
  1 april t/m 30 september van 14.00 – 20.00 uur.  
  Op zaterdag is dit van 09.00-12.00 uur gedurende de periode maart t/m  oktober. 
- Naast woensdag, kun je ook op zondag van 09.30 tot 18.00 uur afstempelen voor  
  een sterrit bij Café Kok (De Pol 1) in Peize. 
 

 Datumstempels 
- Het datumstempel Gasselte is niet meer in het dorp, maar bij restaurant  ’t Nije     
  Hemelriek (Houtvester Jansenweg 1). Voor openingstijden zie: www.hemelriek.nl 
 

 
 

FIETSAGENDA  
 
 

 De Openingsrit is op 4 maart. Start om 9.00 uur bij het Schuttersveld te Sneek 
 

 Op zondag 9 april 2017 organiseren AV Horror, STG De IJster en RTC Rally 
gezamenlijk de Ronde van Súdwest-Fryslân. Je kunt op deze dag wandelen, fietsen, 
skeeleren of hardlopen vanaf het Sportcentrum Schuttersveld in Sneek. 
Voor meer informatie:  www.rondevanswf.nl. en  https://inschrijven.nl/formulier 

 Een uitgebreid overzicht van de overige tochten en sterriten vindt je in de Jaargids, 
deze is ook te vinden op de nieuwe website onder het kopje “Nieuwsbrieven”. 
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ELFMERENTOCHT 2017 
 

De elfmerentocht nieuwe stijl wordt op 20 mei 2017 verreden, dit 
betekent dat we het anders gaan aanpakken. 
 
Alles wordt niet veranderd het stempelen blijft en de beloning voor 
een aantal keren blijft ook. 
De posten en de start gaan naar elfmeren 2.0. Wat houdt dit dan in.  

 We gaan samenwerken met sportvoeding.com 

 2 posten volledig voorzien van wielrennersvoedsel 

 Uniek shirt te bestellen tot 5 maart. 

 Binnenkomst met “de Ûtloppers” 

 Hoodie voor elke vrijwilliger. 

 Feestavond met muziek op 20 mei. 
 
Doordat we al zoveel vrijwilligers hebben, wordt het 
vast een groot succes en mogen we nu al trots zijn op onze club  
RTC RALLY SNEEK. 
 

 
Contributie 
 
Op de ledenvergadering heb ik uitgelegd dat de incasso voor onze 
club verreweg het goedkoopste middel is, om de contributie te innen. 
 
Daarom vraag ik iedereen, die nog GEEN machtiging heeft ingevuld, 
het bijgeleverde formulier ingevuld naar ghoekstra61@gmail.com te 
sturen. Of via de post naar 

G.Hoekstra 
Fiem 24 
8603 DG Sneek. 

 
Onder alle machtigingen wordt (voor 1 mei) een shirt verloot. 
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       Lidnummer:        __________ 
Factuurnummer:   4300 
Datum:       01-04-2016 

 

 Prolongatie jaarlijkse kosten rtc Rally Sneek 
 

Doorlopende Machtiging automatische incasso 

Naam:    RTC  RALLY  SNEEK 
Adres:    Postbus  4043 
Plaats:    8600 GA Sneek 
Incassant ID:   NL05ZZZ400001180000   
 

Door ondertekening van dit formulier  geeft u toestemming aan: 
 

 RTC RALLY om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om 
een bedrag van uw  rekening af te schrijven wegens de contributie en overige 
kosten. 

 Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van RTC RALLY. 

 
 
Naam en adresgegevens zoals hierboven vermeld. 
 
 
Kenmerk machtiging:   ___________________________ 
 
Bankrekeningnummer(IBAN): ___________________________ 
 
Ten name van:   ___________________________ 
 
Plaats:     ___________________________ 
 
Datum:    ___________________________ 
 
Handtekening:   ___________________________ 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
 
 
Wanneer u dit machtigingsformulier invult en scant / fotografeert en vervolgens naar ons mailt 
(ghoekstra61@gmail.com), innen wij uw factuur automatisch. Dat zorgt voor beide partijen 
voor meer gemak. 
 
Fiem 24  T+31(0)612647605 
8603 DG Sneek 
KVK Leeuwarden 40000118 
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