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MEDEDELINGEN 
 

➢ IN MEMORIAM:  

 

   SJOERD MOES 
    28 april 1962  (St. Jacobiparochie)      1 januari 2018   (Sneek) 

Afscheid hebben we moeten nemen van Sjoerd Moes, pas enkele jaren lid van onze club. Hij 

hield van fietsen, maar door persoonlijke omstandigheden was hij er nog niet aan toe met de 

groep te fietsen. Bij de ledenvergadering was hij wel regelmatig aanwezig, dus een aantal van 

ons kende hem. Hij was onopvallend en rustig, maar altijd positief en een bijzondere man. 

Veel te jong is hij onverwacht van ons weggegaan. 

We wensen zijn vrouw, kinderen, vrienden en kennissen sterkte en wijsheid bij dit verlies. 

 

 

 

➢ IN MEMORIAM:  

 

DOUWE FEENSTRA 
    9 juli 1940 (Ternaard)       29 januari 2018   (Sneek) 

Toch nog onverwacht bereikt ons het bericht, dat een Rally coryfee Douwe Feenstra (77) is 

overleden. Al een geruime tijd kwakkelde hij met zijn gezondheid.  

Voor RTC Rally heeft hij veel betekend. Na een lange tijd kwam hij weer “terug” op zijn oude 

nest. Eerder was hij lid, werd medeoprichter van WvSnits en reed in wedstrijden samen met 

zijn maat Dick Bergstra.  

Na zijn terugkeer nam hij meteen zijn verantwoordelijkheid en nam zitting in het bestuur en 

later in de Elfmerencommissie. Met zijn bedachtzaamheid en humor was hij een 

gerespecteerd aanwinst. Altijd stond hij klaar hulp te verlenen bij de club. 

Hij reed lange ritten o.a. naar Teckelenburg 500 km en Well (440 km). Een  feestje tijdens de 

ritten was de koffie met gebak, liefst met gezelligheid en “dur mut maar un grapke bij”. 

Hij is o.a. mede een van de starters van de negen-uur-ploeg van zaterdag.  
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In de Elfmerencommissie was hij van onschatbare waarde als penningmeester door zijn 

accurate behandeling, administratie en verslagen en als contactpersoon naar het bestuur. De 

automatisering van de Elfmeren was voor hem een grote aanwinst. Na de vergadering was er 

altijd gezelligheid met een borreltje 

De foto is gemaakt op het 50 jarig jubileum, waar hij, ondanks zijn ziekte, bij aanwezig was. 

Hij staat ook op de achterkant van de jaargids. 

 

 
 

Douwe was een groot sportman met een sociaal hart en verbinder met teamgeest. Daarvoor 

is hij geëerd met de Andriessentrofee in 2014. 

We koesteren mooie herinneringen en herdenken hem als een trouw en prachtige 

(sport)mens. Douwe bedankt en we eindigen met zijn afscheidswoorden: “Hoi Jonge”. 

 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor:  

VOORJAARSVERGADERING RTC RALLY  
Datum : 23 FEBRUARI 2018  

Plaats    : Dorpshuis Scharnegoutum  

Tijdstip : 20.00 uur  

Agenda  

-          Opening  

-          Vaststellen Agenda 

-          Mededelingen van het bestuur  

-          Verslag vergadering  24 februari 2017, 15 december 2017  en 12 januari 2018 

-          Financieel Verslag 2017 

-          Kascommissie 

-          Begroting 2017  

-          Agenda 2017  

-          Voorstel tot statutenwijziging en wijzigen huishoudelijk reglement 

 Informatie wordt separaat verstuurd 

-          Rondvraag  

   

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

inschrijven voor de verschillende competities. 



-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

VERSLAG LEDENVERGADERING 15 DECEMBER 2017 
 

Aanwezig: 32 leden, afmeldingen ontvangen van 8 leden 

 

Opening door voorzitter Jansen, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

Voorzitter verzoekt moment stilte om de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen te gedenken 

 

Verslag van de voorjaarsvergadering 24 februari 2017 was niet bij de uitnodiging gevoegd en kan 

derhalve niet worden vastgesteld. Besloten wordt om deze bij de uitnodiging voor de 

voorjaarsvergadering 2018 te voegen en alsdan vast te stellen 

 

Voorstel tot wijziging statuten en huishoudelijk reglement: de vergadering is van mening dat de 

leden onvoldoende gelegenheid hebben gehad om de voorgestelde wijzigingen te beoordelen. De 

vergadering stelt voor om de voorgestelde wijzigingen aan alle leden te sturen per post of per mail. 

Bestuur neemt verzoek over. Behandeling van de voorgestelde wijzigingen zal plaatsvinden op 12 

januari 2018. 

 

Club Collect, bestuur heeft besloten om het innen van de contributie en overige betalingen aan de 

club uit te besteden aan Club Collect. De penningmeester geeft toelichting op nieuwe manier van  

incasseren. 

 

11-merentocht, Geert Hoekstra doet verslag van 11-meren 2017 en blikt vooruit op 11 meren 2018. 

De organisatie heeft besloten te stoppen met medailles en met het registreren van de aantallen 

deelname en dus de bijzondere beloningen.  

 

Seizoen 2018, bestuur geeft aan dat zij er naar streeft om in 2018 ook op zondag met een groep te 

gaan fietsen dit in samenwerking met WV Snits en Cycling Espresso. Bestuur gaat er van uit dat de 

overige “training” activiteiten ongewijzigd gehandhaafd blijven. 

 

Facebook; er is een ieuwe facebook pagina van RTC Rally, verzoek aan de leden om deze te “liken” en 

te “delen” 

 

Rondvraag 

Deze beperkt zich tot opmerkingen mbt 11-merentocht, trainingen en data tochten; geen vragen 

waar inhoudelijk op gereageerd kon worden.  

   

Na de pauze volgde door Jan Kluitenberg een verslag van de TC en werden door Jan de kampioenen 

van de diverse competities gehuldigd. 

 

De Andriessen-trofee werd uitgereikt aan Harrie Rigter  

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

VERSLAG BIJZONDERE LEDENVERGADERING 12 JANUARI 2018 
    dit verslag volgt nog 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 



 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

FIETSAGENDA  

 

RONDE VAN SÚDWEST-FRYSLÂN OP ZONDAG 8 APRIL 2018 

FIETSEN EN STEPPEN 

Na twee succesvolle edities wordt er ook dit jaar weer een  nu ook gepijlde fietstocht georganiseerd 
bij de Ronde van Súdwest-Fryslân.  

http://www.rondevanswf.nl/wp-content/uploads/2016/02/image001.png


RTC Rally uit Sneek heeft een prachtige route uitgezet door onze mooie gemeente. De 45 km route 
gaat langs het mooie poelengebied naar Workum en terug via Parrega, Blauwhuis en Folsgare. De 90 
km route gaat helemaal de zuidwesthoek in via Oudemirdum, Warns en Hindeloopen. Deelname aan 
deze tocht is ook mogelijk voor kinderen, e-bikers, ligfietsen en steppers. 

Start en finish 
Start van de fietstocht is tussen 09.00 en 10.00 uur vanuit de grote kantine vooraan het 
Schuttersveldcomplex.  
Parkeren                                                                                                
Deelnemers kunnen parkeren op het parkeerplaats van de ROC Friese Poort aan de Harste 4-6 te 
Sneek. Van daar uit is het ongeveer 1 km fietsen naar de startlocatie in het Sportcentrum 
Schuttersveld aan de Thomas Zandstrastraat 2 te Sneek. 
Parcours 
RTC Rally biedt haar fietsers een mooi parcours dat verkeersluw is en bestaat uit asfaltwegen en 
geasfalteerde fietspaden. 
Kleed- en douchegelegenheid 
In de accommodatie van het AV Horror op het Schuttersveld is kleed- en douchegelegenheid 
beschikbaar. 
Inschrijven 
Voorinschrijving is mogelijk via deze link op de site www.rondevanswf.nl en kost € 7,- voor alle 
afstanden. Na-inschrijven kost € 8,- voor alle afstanden. 
Voor de fietstocht kunt u zich ook op 8 april vanaf 08.30 uur inschrijven in de grote kantine vooraan 
het Schuttersveldcomplex. Bij de inschrijving krijgen NTFU leden een korting van 2 euro. 
Voorinschrijvers krijgen dit terug bij de start bij het tonen van uw NTFU pasje.  
We steunen het KWF met 1 euro per deelnemer. 
 
Inlichtingen:         Harrie Rigter  hjrigter@home.nl    0515-424729 

Ook vrijwilligers kunnen zich bij Harrie opgeven en daar inlichtingen krijgen. 

 

LEDENMUTATIES  
 
Overleden: 

Sjoerd Moes De Jister 6 8731 EB Wommels 

Douwe Feenstra D. Masselinkstrjitte 2 8603 EB Sneek 

 
 
Opzeggingen: 

T. de Haan Suffridusstraat 152 8602 VN Sneek 

H. Smid  Gentiaan 34 8471 WG Wolvega 

K. Stienstra P.A.Bruinsmastraat 28-F 8701 CP Bolsward 

J.J. Steehouwer De Wieken 92 8608 ZC Sneek 

S. Sikkes Hanzestraat 29 8713 JJ Hindeloopen 

P. Edeling Marsdiep 111 8602 CH Sneek 

J.F. v.d. Ende Tsjemlân 13 8626 SJ Gauw 

M. v.d. Wal Br.  Halbertsmastr. 19 8802 ZW Franeker 

H. de Roos De Overspitting 12 8501PH Joure 
 

http://www.rondevanswf.nl/
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