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MEDEDELINGEN 
Competitie 
Het zomerseizoen 2016 start. Een goede kans en bij deze een oproep om mee te doen aan 
de competitie en de Top 100. De reglementen vind je op de website. 
Doe je mee aan de competitie? Geef de stand van de maand door tijdens de eerste 5 dagen 
van de maand erna aan Jan Kluitenberg, jankluitenberg52@hotmail.com of 
competitie@rtcrally.nl. Doe je mee aan de Top  100. Geef dan het jaartotaal door aan Jan. 
Gewoon regelen dus! 
Fotoshoot 
Tijdens de ledenvergadering wordt de kleding uitgedeeld. Daarna maken we groepsfoto’s 
van de Rallyanen in ons nieuwe tenue. Dus: allemaal aanwezig, je komt op de foto, die we 
ook waarschijnlijk gebruiken in ons jubileumboek en andere PR activiteiten 
Hulp 11 merentocht 
We vragen nog steeds (veel) hulp van een ieder. Aanmelden dus! 
Winter 11 steden 
Met 17 Rallyanen fietsen we 14 februari de Winter11stedentocht van 200 km. 2 Rallyanen 
starten op de 90 km. Er zijn nog 2 kaarten beschikbaar. We wensen hun een plezierige tocht.  
Workshop 
Thomas Wopma geeft op vrijdag 11 maart om 20.00 uur een workshop “Bikefitting”. Met hem 
kun je ervaren en bekijken op je goed op je fiets zit. Iedereen, ook niet-Rallyanen, zijn 
welkom in het dorpshuis van Scharnegoutum. 
Diverse tochten 
Het winterseizoen sluiten we traditie getrouw af met de snerttocht op 27 februari. We starten 
ons zomerseizoen met de openingstocht op 5 maart. In verband met het jubileumjaar zijn de 
snert- en koffiekosten op deze tochten voor rekening van RTC Rally. 
3 april organiseren RTC Rally, AV Horror en De IJsster de Ronde Fan Fryslân: wandelen, 
hardlopen, skeeleren en dus vanaf dit jaar een fietsroute van 45 en 90 km. Wie wil er 
helpen? Geef je naam door aan Harrie Rigter (0515-424729). 
Er komt uitgebreide informatie in de kranten, maar hou vast 3 april vrij voor dit initiatief en 
geeft het door! 
Ledenmutaties 
Afzegging 

T. Dijkstra Croleskwartier 22 8651 HD IJlst 

R. Tekstra Molefinne 28 862 1DB  Heeg 

 
Verjaardagen februari 

    

  3 D. Steneker 18 F. Ploegstra 

   6 H. Boschma 20 H. Ketellaper 

  9 A. van Dijk 21 M. Rooth 

  10 A.T.J. van Koppen 22 H. Brandsma 

  10 M. Verhoef 22 M. Huisman 

  12 K.J. Hoekstra 25 A. de Haan 

  12 P. in der Rieden 26 D. de Jong 

  17 S. Sikkes  
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Agenda  
 
 
 
 

Uitnodiging ledenvergadering 19 februari 2016 
 
 

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de voorjaarsledenvergadering/informatieavond 
 

op vrijdag 19 februari 2016 
in dorpshuis in Scharnegoutum. 

Aanvang: 20.00 uur 
 
De agenda voor deze avond is:  
 
1.  Opening  

2.  Vaststellen van de agenda  

3.  Vaststelling van het verslag van de ledenvergadering van 18 december 2015  

4. Verslag van de kascommissie  

5.  Definitieve vaststelling van de begroting 2016 (volgt ter vergadering) 

6. Presentatie Jaargids 2016 RTC Rally 

7. Rondvraag  

8. Uitleg betreft het uitreiken van de kleding, omkleden en foto’s maken 

 
Pauze  
 
Na afloop van het officiële gedeelte is er gelegenheid om:  

- Kleding ontvangen 

- Omkleden 

- Foto’s maken 

- In te schrijven voor de clubcompetitie, de 11-merentocht en de diverse Rally 
tochten 

- Op te geven als vrijwilliger o.a. voor de 11 merentocht / 11 stedentocht 

- Het inleveren van de kilometerstanden van de wintercompetitie 2015 – 2016 

- Het inleveren van de kilometerstanden voor de competitie 2016 

 
Mocht je verhinderd zijn te komen, wil je dan s.v.p. proberen een afspraak met een ander lid 
te maken, die je jouw materiaal dan kan laten meenemen? Op die manier bespaar je een 
aantal mensen extra werk en de club de nodige extra kosten.  

Alvast bedankt voor de medewerking. 
 

  



NOTULEN VERGADERING 18 december 2015 
 

Samensteller : W. Jansen 
Datum  : 21-12-2015 
Onderwerp : Ledenvergadering RTC Rally d.d. 18 december 2015 

Aanwezig:  40 leden 
 
Met kennisgeving afwezig:  
Jappie Hingst, Hugo Wijbenga, Hilbrand Ketelapper, Syds Haarsma, Dave de Jong, Gatze Houben, 
Willem de Goede, Koos van de Ende en Bram Bakker  
 
Opening:  
Voorzitter opent vergadering en stelt agenda ongewijzigd 
    
Verslag ledenvergadering 20-02-2015 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
Verkiezingen 
Harrie Rigter en Bert Adema zijn beiden aftredend en beiden herkiesbaar. Bert voor een volledige 
bestuursperiode en Harrie slechts voor 1 jaar. Artikel 10 lid 6 van de statuten maken het mogelijk dat 
bestuursleden eerst nadat zij een volledige periode van 3 jaar zitting hebben gehad voor een kortere 
periode dan 3 jaar te benoemen. De vergadering gaat akkoord met het benoemen van Harrie voor 
een periode van 1 jaar en voor de herbenoeming van Bert. 
   
Voor wat betreft de diverse commissies zijn er geen voordrachten voor nieuwe leden.  
Technische commissie, ontspanningscommissie gaan op huidige wijze door. 
Redactiecommissie heeft vacature die niet vervuld lijkt te worden 
Voorzitter doet voorstel om Lief en Leed commissie op te zetten, vergadering heeft twijfels er wordt 
niets besloten. 
Er wordt een oproep gedaan om in de diverse commissies volgens een rooster van aftreden jaarlijks 
te gaan muteren.    
 
11 meren commissie 
Henk Feenstra geeft verslag van de 11 merentocht 2015. Henk geeft voorts aan dat EMC met het 
probleem van 4 vertrekkende leden wordt geconfronteerd en dat zij zich daarom genoodzaakt heeft 
gezien om de opdracht weer aan het bestuur te geven.  
 
Voorzitter geeft aan dat er direct is gereageerd en dat zij de regie voor de tocht op zich heeft 
genomen. In dat kader is er op maandag 21 december een eerste overleg met de “EMC leden”. 
 
Het gebrek aan vrijwilligers (b)lijkt een struikblok en roept reacties vanuit de vergadering. Concreet 
worden voorstellen gedaan om bij het lidmaatschap te verplichten mee te werken aan activiteiten 
die de club organiseert of als commissielid etc. Kortom vraag niet wat de vereniging voor u doet maar 
wat kunt u doen? 
 
Voorzitter neemt afscheid van de EMC leden Roel van der Ploeg en Douwe Feenstra.  
Jaarverslag van de TC door Yke de Jong. 
 
Jubileumjaar 
Voorzitter neemt alle geplande activiteiten in het jubileumjaar door. Dit jubileumjaar start op 2 
januari as. met een formele aftrap. Verwachte hoogtepunten: 

- Voorjaarsvergadering met uitreiking nieuwe “jubileumkleding” 



- Landschappentocht 
- Jubileumdag 24 september; met uitreiking jubileumboek, feestavond 
- Tentoonstelling 

Rondvraag 
Okke Adema: kun je Rally lid zijn zonder NTFU? Bestuur komt hier in voorjaarsvergadering op terug. 
Rudi Jedzrejak: 

- merkt op dat hij de kosten van NTFU lidmaatschap bewust heeft ingehouden bij betaling 
contributie 2016. Penningmeester komt hier op terug bij Rudi. 

- wil af van aantal werkzaamheden die hij doet tbv sterritten etc. Wordt met de TC overlegd. 
Johannes Visser: 

- bedankt namens Hilda de leden en niet leden die altijd hebben geholpen bij Elf Meren en Elf 
Steden. De vergadering applaudisseert voor haar vele werkzaamheden. 

- merkt op dat de verdeling van de 11 stedenkaarten in nabije toekomst zal wijzigen  
Taeke de Haan:  

- merkt op dat hij geen kaart voor 11 meren krijgt als vrijwilliger, hij stelt voor de stempelkaart 
in de enveloppe te doen. Wordt door de 11 meren verwerkt. 

Hielke van der Meulen:  
- verzoekt om reglementen zodanig aan te passen dat commissie leden niet steeds voor vaste 

periode van minimaal 3 jaren benoemd worden. Dit wordt bij volgende wijzigingen van de 
reglementen meegenomen. 

Riekus van Veen: 
- Hoe zit met de Hoe zit het met de herbenoemingen van de ontspanningscommissie? 

Antwoord. Dat is de laatste jaren niet gegaan zoals de reglementen die voorschrijven. We 
gaan dit volgende keer veranderen. Wie is gegadigde? 

Jan Kluitenberg: 
- verzoekt om de toerboekjes tijdig en voldoende op voorraad te hebben. secretaris gaat dit 

regelen. 
- geeft aan dat er een stempelpost voor Rally zal komen in Norg. 

Na de pauze worden de winnaars van de verschillende competities gehuldigd.  
Ter afsluiting wordt door de voorzitter de Andriessen Trofee uitgereikt aan Jan Kluitenberg.    
  
TIJDSPAD 50 jaar RTC Rally 
 
Noteer vast in je agenda! 
 

Januari Februari Maart April Mei  Juni 

3 
Starttocht 

19     
Tenue 
Presentatie 
Jaargids 
Presentatie 

5 
Openingstocht 

3  
Ronde 
SúdwestFryslân 

  

  11     
Workshop  
Bikefitting 

30 
11 Meren 

 25     
Rondje  
IJsselmeer 

 27 
Snert tocht 

    

 

Juli Augustus  September Oktober November December 

9 
“Oude doos”rit 

 24  
Clubrit 
Feestavond 
Jubileumboek 
Presentatie           

22 
Sluitingstocht 

 31 
eindrit 



 


