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MEDEDELINGEN 
 

 Even voorstellen: 

Ik ben Wayne Jansen. Ik ben 44 jaar en woon in Joure samen met mijn vrouw en dochter. Tot 

mijn 21ste heb ik in Zuid-Afrika gewoond. Hier is ook mijn passie voor het wielersport 

ontstaan. Om conditie op te bouwen toen ik in dienst moest, ben ik gaan fietsen. Na mijn 

dienstplicht ben ik meer gaan sporten en heb ik aan vele wedstrijden deelgenomen en in 

clubverband getraind. Ook was ik vice-voorzitter van ons lokale fietsvereniging. 

In 1993 ben ik met mijn ouders en zus in Kollum gaan wonen. Hier heb ik gefietst bij Otto 

Ebbens en tourfietsclub Buitenpost. Nadat ik mijn vrouw leerde kennen is mijn fiets op zolder 

beland en heb ik jaren niet weer gefietst. En jaar of vier geleden stelde mijn buurman voor om 

samen te gaan fietsen en om te trainen voor de 11-stedentocht.  Om ook weer gezellig met 

een groep gelijkgestemden te gaan fietsen ben ik lid geworden van RTC Rally.  

Een aantal maanden geleden belde Wim Jansen mij om te vragen of ik ook belangstelling had 

om in het bestuur van RTC Rally deel te nemen. Ik heb ja geantwoord en gezien hoe gedreven 

het huidige bestuur is door hun inzet voor de club. Dit was voor mij de reden om mijzelf 

beschikbaar te stellen voor de functie van voorzitter. Ik vind dat een mooie club als RTC Rally 

ook na 50 jaar door moet gaan met een gedreven bestuur. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij 

er een succes van gaan maken . 

 

 

 Ieder die geen machtiging heeft gestuurd kan zijn/haar contributie voor 10 februari betalen. 
 

 

 
 
FIETSAGENDA  

                 

 De snerttocht is op 25 februari en de openingstocht op 4 maart. Start om 9.00 uur bij het 
Schuttersveld te Sneek 

 

 Op 26 februari a.s. organiseert sv. Olyphia voor de eerste keer een mtb toertocht door de 
omgeving van drie provinciën rond Noordwolde en Vledder. Afstanden 30 en 50 km. 
Start 09.30-10.30 bij Sportpark Spokedam – Noordwolde (Frl). 
Voor meer informatie zie:   http://www.svolyphia.nl/ 
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 Op zondag 9 april is de Ronde van Súdwest Fryslân van 45 en 90 km. De start om 9 uur op het 

Schuttersveld te Sneek. Het is een mooie tocht door het Zuidwesten van Friesland. De tocht 

wordt georganiseerd door een samenwerking van RTC Rally (fietsen), AV Horror (wandelen 

en hardlopen) en De IJsster (skeeleren).  

Zie verder www.rondevanswf.nl. en  https://inschrijven.nl/formulier 

 
 F.T.C. de Pedaalridders gaat ook in 2017 door met  de sterriten in Havelte en Meppel. In 

Havelte is dat bij restaurant Het Baken (voor de ingang van de Joh. Post kazerne aan de van 

Helomaweg. Dit kan de hele  week van 10.00 uur tot 18.00 uur m.u.v. de vrijdag. Dan 

tot  14.00 uur. In Meppel kan gestempeld worden bij Bert’s Bike shop aan het Oosteinde 18. 

Zij zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

 
 
 
 
 

UITNODIGING  
 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor: 

DE VOORJAARSVERGADERING RTC RALLY 

Datum : 24 FEBRUARI 2017 

Plaats    : Dorpshuis Scharnegoutum 

Tijdstip : 20.00 uur 

Agenda 

-          Opening 

-          Vaststellen Agenda 

-          Mededelingen van het bestuur 

-          Verslag vergadering 16 december 2016 (zie volgende pagina’s) 

-          Financieel Verslag 2016 

-          Kascommissie 

-          Begroting 2017 

-          Agenda 2017 

-          50 jaar Elfmerentocht 

-          Rondvraag 

 

 

Na afloop van de formele vergadering wordt de Jaargids 2017 uitgereikt en is er gelegenheid 

tot inschrijven voor de verschillende competities. 
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NOTULEN VERGADERING 18 december 2015 
 

Samensteller : W. Jansen 
Datum  : 18-12-2016 
Onderwerp : Ledenvergadering RTC Rally d.d. 16 december 2015 

Aanwezig:  46 leden 
 
Met kennisgeving afwezig:  
Heero Zwart, Henk Kuiper, Geert Hoekstra, Berta Adema, Willem de Goede, Hilbrand Ketelapper, Marietje 
Steigenga, Siep Tilstra, Hanneke Houtman, Gerrit Meijer. 
 
Opening  
Voorzitter opent vergadering en stelt agenda ongewijzigd vast. 
 
Mededelingen 

- RABO ledensponsoringactie, een oproep aan een ieder die lid is van RABO Bank om te stemmen op 
RTC Rally, voor elke stem ontvangt de club € 5,00 

- Er is een windstopper in de clubkleuren voor € 50. Meer info bij Hertzen v.d. Schuit; 
- Er zijn nog jubileumboeken in voorraad, oproep om boeken te kopen / verkopen. De  opbrengst gaat 

naar ALS en KWF. Info bij Henk Feenstra en Jouke de Boer; 
- Contributie moet in januari worden voldaan, dus niet zoals in verleden in december. 

 
 Verslag ledenvergadering 19-02-2015 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 Jaarverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
 Verslag van de TC: verrassend is de opbrengst en dus deelname aan de sterritten, bijna 1100 

deelnemers afgelopen seizoen. Deelname aan competities is teleurstellend 23 deelnemers. 
 
Jubileumjaar 
Voorzitter doet verslag van een in alle opzichten geslaagd jubileumjaar, hij staat met name stil bij de 
activiteiten in de maand september en bij de jubileumdag. Voorzitter complimenteert en bedankt de mensen 
die het jubileumjaar tot een succes hebben gemaakt en in het bijzonder de mensen die actief hebben 
meegewerkt aan het jubileumboek, de tentoonstelling en de organisatie van de jubileumdag.  
 
2017 
Voorzitter geeft toelichting op de samenwerking met Wv Snits en IJsster. Samenwerking heeft met name 
betrekking op het kunnen deelnemen met elkaars activiteiten. Verder wordt de maandplanning toegelicht. Er is 
in ieder maand deelname aan een tocht elders in het land of provincie gepland.  
 
Commissies 
Voorzitter geeft aan dat bestuur heeft besloten diverse commissies op te heffen en dat voor de activiteiten die 
in het verleden door formeel gekozen commissies werden ontplooid nu kleine werkgroepen worden 
geformeerd die in “opdracht” van het bestuur activiteiten ontplooien. De organisatie van de 11 meren is een 
voorbeeld.  
De activiteiten van de ontspanningscommissie worden overgenomen door de TC. 
Voorzitter bedankt de diverse commissieleden die af zijn getreden dit jaar, met name Henk Feenstra, Hylke van 
der Meulen, Johannes Visser, Ubbo Dotinga voor hun jarenlange activiteiten in de 11 merencommissie. 
en Henk Feenstra, Hans Homminga en Johannes Visser voor zijn activiteiten als lid van de 
ontspanningscommissie. 
 
Bestuur 
Wayne Jansen wordt voorgesteld als kandidaat bestuurder. Vergadering gaat akkoord. 
  
Hertzen en Harrie zijn aftredend, Harrie bedankt Hertzen en Hertzen bedankt Harrie. 
 
Voorzitter, aan de vergadering wordt voorgesteld om Wayne Jansen te benoemen tot voorzitter. De 
vergadering gaat akkoord. 



Rondvraag 

 Rudi Jedrzejak doet beklag over automatische incasso en dubbele uitlevering kleding, voorts over het feit 
dat hij als niet fietsend lid geen 11 stedenkaart kan verkrijgen. 

 Dries Syszeling merkt op dat in nieuwsbrief melding wordt gemaakt van automatische incasso van de 
contributie en vraagt zich af of dit allemaal wel correct is zoals het verwoord is. Staande de vergadering 
wordt dit uitgezocht en verduidelijkt. 

 Rikus van Veen stelt voor om een de vrijwilligers van de 11 meren te fêteren met een buffet of feestavond.   

 Okke Adema bedankt Harrie voor de aandacht tijdens ziekbed en revalidatie. 

 Jan Plantinga vraagt of de speciale shirts die er voor deelnemers 11-meren zijn ook voor de helpers te 
verkrijgen zijn?  De vraag wordt meegenomen door de organisatie. 

 Hylke v.d. Meulen vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de voorgenomen wijziging in statuten en 
huishoudelijk reglement. Nog steeds onderwerp van discussie en aandacht in bestuur, er zijn diverse 
punten in huishoudelijke reglement en statuten die bestuur zou willen wijzigen. Liefst in één keer vanwege 
de kosten. 

 
Andriessen Trofee wordt door voorzitter uitgereikt aan Dicky Jilderts 
 
Ter afsluiting reikt de TC bij monde van Jan Kluitenberg de prijzen uit aan de competitie winnaars. Speciale 
aandacht is er voor Jappie Hingst, als winnaar van de Bleeker Trofee .  
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERIGE 
 

 Informatie uit de provincie Fryslân 
 

   
 

http://fietsersbondfryslan.blogspot.nl/ 

http://fietsersbondfryslan.blogspot.nl/

