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MEDEDELINGEN 
 

 Sinterklaas / kerstcadeau 
Natuurlijk denk je eraan: je kunt andere mensen een prachtig cadeau geven: goedkoop, voor 
twee goede doelen, ter promotie van RTC Rally en als herinneringsboek voor familie en oud-
leden. 

ONS JUBILEUMBOEK 
te verkrijgen bij Henk Feenstra, Harrie Rigter, New Speed en Twa Tsjillen. Gewoon doen! 
NIEUW: en ook te verkrijgen bij Sportwinkel A.P. van der Feer, Dijkstraat 7-15 8701 KB te 
Bolsward. 

 Winter11stedentocht 
Zondag 5 februari 2017 wordt de 3e winter11stedentocht verreden. Een tocht van 200 km of 
90 km. Op voorstel van RTC Rally is er een pilot met een start van de 200, ook in Sneek (daar 
start de 90 km al). Wij starten met een groep van minstens 15 personen. Wil je meerijden of 
meehelpen, neem dan contact op met Harrie Rigter (hjrigter@home.nl/0515-424729). 
Ieder die de Winter11steden fietst graag voor 20 december betalen. 

 Samenwerking De IJsster en WvSnits 
Om jullie mogelijkheden als Rallyaan nog groter te maken, hebben we afspraken gemaakte 
met De IJsster en WvSnits. Je kunt, zonder betaling, meedoen aan een aantal van hun 
activiteiten. Zie verder in deze nieuwsbrief  voor de mogelijkheden. 

 NTFU-pas 
je huidige NTFU-ledenpas – waar je o.a. korting mee krijgt bij toertochten – blijft voor altijd 
geldig. Je ontvangt in januari dus geen nieuwe ledenpas. 
Door de ontwikkelingen binnen Scan&Go is de ledenpas met een jaartal erop overbodig 
geworden. Daarnaast vind je sinds kort via Fietssport.nl ook je ledenpas digitaal. Maak 
hiervoor een basic account aan op Fietssport.nl en voer op de pagina ‘mijn gegevens’ je 
NTFU-lidnummer in. De barcode die je ziet is je ledenpas, maar dan op je mobiel – handig! 
(zie verder www.NTFU.nl bij nieuws) 

 NTFU Fietsschadeverzekering 
We hebben goed nieuws! Vanaf 1 januari 2017 wordt de NTFU fietsschadeverzekering 
uitgebreid. Zo wordt deelname aan wedstrijden toegevoegd aan de verzekering en is de 
vergoeding van accessoires (wielerkleding, schoenen en alle goederen die de persoon op het 
lijf draagt (b.v. bril, helm horloge en telefoon) verhoogd naar € 350,-. En deze uitbreidingen 
hebben geen gevolgen voor het lidmaatschapstarief. (zie verder www.NTFU.nl bij nieuws). 

 Alle nieuwe kleding is verdeeld en de actie is nu voorbij.  Ieder die nu nog nieuwe kleding wil 
hebben, kan deze passen en kopen bij:   New Speed,  Grote Kerkstraat 2, 8601 ED Sneek,  
tel: 0515 - 414764. Openingstijden wo. – za.  11.00 - 17.00 uur 
Alle openstaande facturen worden half december van uw bankrekening afgeschreven. 
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 Stemmen voor de Rabobank 
In de maand december kunnen onze leden, die zowel Rabo- als RTC lid zijn, één stem uit-
brengen op één van de deelnemende verenigingen. Iedere stem is € 5 waard. Stemmen kan 
alleen via onze website. Hierop staat op 1 december een elektronisch stembiljet, samen met 
de lijst met deelnemende verenigingen. Iedere vereniging heeft een uniek nummer. Zonder 
dit nummer verwerken wij de stem niet. De code is RLS227 Rijwieltourclub Rally Sneek. 

 Mogelijkheden vanuit WvSnits 
Je kunt dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur fietsen op de verlichte 
wielerbaan. 

 Mogelijkheden van de IJsster voor leden van RTC Rally.  
Onderstaande activiteiten kunnen worden gedaan met “gesloten beurzen”. Het kost je 
niets. Daar  staat tegenover, dat leden van de IJsster mee kunnen doen met en welkom zijn 
bij een aantal van onze activiteiten. (denk dan aan onze tochten, trainingen en sterritten, 
deelname aan workshops). 

- RTC leden kunnen tijdens de winterperiode tot half maart (indien voldoende ruimte) 
deelnemen aan de zaaltraining op maandagavond van 20.00-21.00 uur in het achterste 
gedeelte van de sporthal Schuttersveld. Deze zaaltraining die zeer divers, maar wel heel leuk 
is wordt verzorgd door Jildau Wiarda. 

- RTC leden kunnen in de zomer deelnemen aan de skeelertraining op dinsdagavond en 
vrijdagavond van 19.00-20.00 uur. Deze training wordt verzorgd door gediplomeerde 
skeelertrainers van de IJsster. 

- RTC leden kunnen in de zomer deelnemen aan veldtrainingen op donderdagavond op 
Sportpark Schuttersveld van 19.30-20.30 uur o.l.v. een gediplomeerde trainer. 

- RTC leden kunnen deelnemen aan de fietstraining op maandagavond van 19.00 tot max 
21.00 uur o.l.v. een gediplomeerde trainer van de IJsster. Er wordt verzameld op Sportpark 
Schuttersveld en gefietst in een tweetal niveau groepen. 

- RTC kaderleden kunnen deelnemen aan scholings-/instructieavonden die worden 
georganiseerd voor kaderleden van de IJsster. Deze worden tijdig aangekondigd via website 
en/of nieuwsbrieven. 

- Voor eventuele ijstrainingen op Thialf (di/do/vr-avond van 19.00-20.00 uur of za-ochtend van 
8.45-9.45 uur) moet je echter lid zijn van de IJsster. Deze kandidaten kunnen zich opgeven bij 
Marijke Nauta, Lytse Zudein 11, 8624 TS Uitwellingerga tel 06-43096250 of 0515-335480. 
Het lidmaatschap/basiscontributie van € 85,- voor senioren geeft nl. alleen recht op deze 
speciale trainingsuren (gemiddeld 20 trainingen per jaar) en zijn dan tevens verzekerd voor 
een ongevallen verzekering. 
Voor 1x per week schaatsen voor senioren betaal je voor een abonnement € 91,- en voor 2 of 
3x schaatsen betaal je 2 of 3x dit tarief. 
  

 Contributie RTC Rally - de tarieven voor 2017 zijn:  

Contributiebedragen Rally-lid Rally+ntfu-lid Niet automatisch 

Junioren  (op 1 januari 2017 nog geen 16 
jaar) en gezinsleden (per lid) 

€ 23,00 € 50,00 + € 5,00 

Senioren (vanaf 16 jaar) € 27,50 € 55,00 + € 5,00 

Dit zijn de tarieven en zoals jullie kunnen zien is er geen verhoging, mits je met automatische 
incasso betaalt. Anders betaal je 5 euro extra.  
Geef voor 18 december door, wanneer je niet automatisch betaald. 
Banknummer van RTC Rally:              NL87 INGB 0004 089235 t.n.v. RTC RALLY te Sneek 
Donateurschap. Men kan donateur worden voor minimaal 15 euro per jaar. 
Met vriendelijke groet  Geert Hoekstra ghoekstra@home.nl of penningmeester@rtcrally.nl 
 

 Ledenbestand: 
Nieuw lid:   Albert Rijpma Pinksterbloem 46 8607 DV Sneek  
Bedankt als lid:  T. v.d. Bosch uit Joure en Jelle Buter uit Sneek 
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NAJAARSVERGADERING 2016 
 
Het bestuur van RTC Rally nodigt alle leden uit voor de najaarsvergadering. 
  

Datum:  Vrijdag 16 december 2016 
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:  Dorpshuis in Scharnegoutum 
 

Er zijn ook jubileumboeken te koop tijdens deze vergadering 
Denk ook aan oud-Rallyanen! 

HOE MEER, HOE BETER VOOR DE GOEDE DOELEN 
 
De agenda voor de algemene ledenvergadering: 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Vaststellen van het verslag van de ledenvergadering van 19 februari 2006 
4. Jaarverslagen 2016    
5. Evaluatie jubileumjaar 2016  
6. Plannen 2017 
7. Stand van zaken rondom de (her)benoemingen van de diverse commissies: 

o Algemeen 
o Bestuur Aftredend en niet herkiesbaar: Harrie Rigter en Hertzen v.d. Schuit 

Voorstel tot benoeming van Wayne Jansen 
Voorstel tot benoeming van de voorzitter door de ledenvergadering 

o Voorbereiding 11 meren 2017 door Wieger Buis, Jouke de Boer  
Geert Hoekstra en Bert Adema. 

o Technische Commissie Geen mutaties  
o Redactie commissie Jan Plantinga met ondersteuning van Dave de Jong  

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
Na de sluiting volgt een pauze.  
Na de pauze zal de jaarlijkse uitreiking van de Andriessentrofee 2016 en  prijsuitreiking van de 
competitie 2016 door de Technische Commissie plaatsvinden. 
 
De voorjaarsvergadering vindt plaats op vrijdagavond  24 februari 2017  in Scharnegoutum. 

 
NOTULEN VERGADERING 19 FEBRUARI 2016 

 

Samensteller : W. Jansen 
Onderwerp : Ledenvergadering RTC Rally d.d. 19 februari 2016 

Aanwezig:  59 leden 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Yme Lautenbach, Rein Brandsma, Syds Haarsma, Willem de Goede, Marco Bekema Jelle Brandsma, 
Rudi Jedzrejak, Michiel Romkes, Wieger Buis, Wim Jansen, Douwe Feenstra, Siepie Dijkstra, Wayne 
Jansen, Marcel Rooth, Hans Homminga,(later) en Piet Gemser (later); 
 
Opening:  
Voorzitter opent vergadering  
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 



Verslag ledenvergadering 18-12-2015 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd 
 
Financieel Verslag Rally 2015 en begroting 2016 inclusief 11 merentocht 
Toelichting  wordt gegeven door de penningmeester, Geert Hoekstra. Er zijn geen opmerkingen. 
De vergadering keurt de begroting 2016 goed. 
 
Kascommissie 
Bruno Bruin en Tjerk Douma hebben controle uitgevoerd en keuren de beide jaarrekeningen goed. 
De vergadering geeft de penningmeester decharge. Voor 2016 bestaat de kascommissie uit Bruno 
Bruins en Jelle Brandsma. 
Jubileumjaar 
Voorzitter geeft toelichting op de activiteiten in het jubileumjaar 
Jaargids 
Voorzitter geeft toelichting op tot stand komen van de Jaargids en gaat over tot het uitreiken van de 
jaargids aan de aanwezige ereleden Klaas Duits en Jouke de Boer. 
Rondvraag: 
Henk Feenstra geeft uitleg over zaken rond de 11 merencommissie 
Johannes Visser geeft aan dat Hilda stopt.  
De bestellijst van de Twa Tjsillen worden uitgedeeld 
Harrie sluit de formele vergadering onder dankzegging aan: 
- Hilda Visser voor activiteiten in de afgelopen jaren. 
- Hij besteedt aandacht aan de “zieke clubleden” Okke, Rudi, Stoffel en Marietje 
- Hertzen voor zijn activiteiten bij het organiseren en realiseren van de nieuwe kleding  
- De mensen die hebben bijgedragen aan de Jaargids.  
 
Na de pauze 
Kleding 
De jubileumkleding wordt uitgereikt en een ieder wordt verzocht om zich te kleden inde “jubileum 
kleding” waarna er een foto van de in “jubileumkleding” gehulde aanwezigen wordt gemaakt. 
Inschrijven voor de competities, kopen boekjes, check fietscomputerstanden etc. 
  

Jaarverslag 2016 
In dit jubileumjaar was tot de ledenvergadering in december het bestuur gevormd door Harrie Rigter 

als voorzitter, Geert Hoekstra als penningmeester, Hertzen van de Schuit als bestuurslid Technische 

Zaken, Bert Adema als Bestuurslid Algemene Zaken en Wim Jansen als secretaris.  

Op de voorjaarsvergadering 18 februari werd na de formele ledenvergadering het jubileumjaar 

feestelijk ingeluid met de presentatie van de eerste “Jaargids” en het uitreiken van de nieuwe 

“jubileum-kleding”. En zoals dat hoort bij zo’n feestelijke gebeurtenis is er een staatsieportret 

gemaakt.   

De zaterdagtochten zijn in de periode april tot oktober weer in 2 groepen gesplitst. De 8 uur ploeg 

onder leiding van Hertzen van der Schuit, de 9 uur ploeg had geen coördinatie. 

De trainingstochten van maandag zijn afgelopen seizoen vervallen, de  woensdagavond is er vanaf 

april getraind o.l.v. Hertzen van de Schuit. Deze trainingen werd door een alleszins redelijke aantal 

leden bezocht.  

Activiteiten 

In het kader van het jubileum zijn er een aantal tochten georganiseerd met koffie vanuit de club o.a. 

de rit uit de oude doos: een verkorte landschappentocht. Een tocht van de maand blijft op het 

verlanglijstje staan voor 2017. 

Het jaar werd ingeluid met een “openingsrit” waarbij de club de aanwezige leden trakteerde op 

koffie. 



Winter Elfstedentocht, onder barre weersomstandigheden is een groep van 15 Rallyanen in 

Leeuwarden gestart. Gesteund door een volgwagen (met dank aan Geert Hoekstra) en een heerlijke 

maaltijd in Arum (geregeld door Jacob Althuis) kon de ploeg helaas niet verder komen dan tot en met 

Franeker. De dag is afgesloten met een stampotmaaltijd bij de Daaldersplaats. 

De snerttocht stond zoals gebruikelijk weer op het programma om de winterperiode af te sluiten en 

de start van het nieuwe seizoen in te luiden. 

Op 11 maart een inleiding/demonstratie “Bike fitting” door Thomas Wobma.  

Op 3 april er de geboorte door RTC Rally van de Ronde van Súdwest Fryslân. Een co-productie van AV 

Horror, de IJsster en RTC Rally. Een succesvolle samenwerking die in 2017 wordt vervolgd. 
 

De 11 Merentocht was afgelopen jaar ondanks het wegvallen van een groot deel van de 11 

merencommissie toch wel weer een succes. Totaal 3300 deelnemers.  

Een rit uit “de oude doos” is verreden te weten een verkorte versie van de Landschappentocht 

Het rondje IJsselmeer op de laatste zaterdag van juni werd voor de 7e opeenvolgende keer gereden. 

Dit jaar is er een “kleine ronde” gereden, dus via de dijk Enkhuizen-Lelystad  

De eerste zaterdag van juli stond in het teken van de ALS tocht. 

Op de laatste zaterdag van augustus is uiteraard de Dirk Bergstra Classic weer verreden.  

Eind oktober is het formele zomerfietsseizoen afgesloten met einde seizoensrit waarbij in het kader 

van het jubileum de club de aanwezigen trakteerde op koffie met gebak. 
 

September jubileummaand 

De tentoonstelling in de bibliotheek bleek voor zowel de bibliotheek, bezoekers van de bibliotheek  

als voor RTC Rally leden een succes.  
   

Zaterdag 24 september was een groot succes voor de vereniging. De organisatoren hebben er in alle 

opzichten perfecte dag van gemaakt. Beginnend met een ontbijt bij Amicitia waar een 50-tal leden 

aanwezig waren. Vervolgens een tocht waarbij er langs voor RTC Rally historische plaatsen in Sneek is 

gefietst. Een fotoshoot bij de Waterpoort en last but not least een tocht onder prima zonnige 

omstandigheden die werd afgesloten met koffie en appelgebak bij Amicitia. 

’s Middags en ’s avonds een reuze gezellig jubileumfeest waar zo’n 100 leden en oud leden getuige 

waren van speeches en uiteraard de onthulling van de parel van dit jubileumjaar, het jubileumboek 

onder de titel “Rally Het Beste Medicijn” 

Publiciteit 

Naast de aandacht die er vanuit de media voor de Elfmerentocht is was er dit jaar extra aandacht in 

diverse media voor het jubileumjaar.   

Bestuurlijke activiteiten 

Het bestuur heeft 8 keer voltallig vergaderd. Het bestuur heeft zich naast de reguliere 

bestuursaangelegenheden specifiek gericht op  

- Het jubileumjaar 

- Elfmerentocht 

- Toekomst van de vereniging 

 

Ledenaantal 

December 2011 135 NTFU-leden 62 niet fietsend lid 197 leden 

December 2012 143 NTFU-leden 57 niet fietsend lid 200 leden 

December 2013 139 NTFU-leden 50 niet fietsend lid 189 leden 



December 2014 144 NTFU leden 48 niet fietsend lid 192 leden 

December 2015 147 NTFU leden 45 niet fietsend 192 leden 

December 2016 145 NTFU leden 46 niet fietsend 191 leden 

 
 

COMPETITIE EINDSTAND 2016 

             Groep 12.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

    punten km   
 

    punten km   

1 J. Kluitenberg 207 26.285   
 

1 G. Meijer c 2.355   

2 A. Sijszeling 182 21.000   
 

2 J. Bosma c 2.350   

3 R. van Veen 146 13.845   
 

3 J.J. Steehouwer c 2.150   

4 H. v.d Schuit c 13.156   
 

4 M. Bangma c 655   

             Groep  9.000  km  tot 12.000  km 
 

Groep  0   km tot 3.000   km 

    punten km   
 

    punten km   

1 J.R. Plantinga 71 11.390   
 

1 B. van Dijk  c 2.979   

2 J.P. Hettinga c 9.845   
 

2 T. de Haan 38 2.560   

3 L.S. Koenen 24 7.365   
 

3 S. Hofstede 26 2.265   

4 J. Jilderts 76 5.831   
 

4 D. de Jong 3 835   

      
5 D. Steneker 8 245   

Groep 6.000 km  tot 9.000  km 
 

 

        punten km   
      1 H. Rigter c 9.300   
      2 N. Hoekstra-van Rijs 27 8.960   
      3 C. Zijlstra c 7.475   
      4 S. Haarsma c 6.320   
      5 S. Tilstra c 4.420   
      6 J. Hingst 29 3.710   
       

 

Deelnemers aan top 100 buiten de competitie 2016 

         1 G. Prosje   13.450 
 

10 W. Faber   5.207 

2 F. Hobma 
 

10.416 
 

11 Y. Lautenbach 
 

5.105 

3 Y. Flapper 
 

10.165 
 

12 K. Waanders 
 

5.080 

4 H. Feenstra 
 

8.500 
 

13 F. Ettema 
 

4.105 

5 H. Homminga 
 

8.100 
 

14 J. Brandsma 
 

3.845 

6 J. de Vries 
 

8.005 
 

15 S. Brouwer 
 

3.620 

7 G. Nijdam 
 

7.685 
 

16 R.F. Jedrzejak 
 

2.525 

8 P. Wester 
 

5.680 
 

17 B. Kuilman 
 

2.220 

9 P. Gemser   5.472 
 

        
 
 

We wensen u goede feestdagen en een mooie decembermaand. 

                    


