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MEDEDELINGEN 
 

 NAJAARSVERGADERING 2017 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de najaarsvergadering op 15 december a.s. Op de 

agenda staat onder meer een voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk 

reglement. De voorgenomen wijzigingen zullen tijdig voor een ieder ter inzage worden 

gelegd. De volledige agenda zal in de volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd.   

 

 Op zaterdag  18 november willen we het seizoen afsluiten met een gezellig avondje,  incl. 

een drankje en hapje. Vanaf 20.00 uur zijn jullie van harte welkom in De Walrus in Sneek. 

Graag voor  5 november je komst bevestigen op: h.schuit@ziggo.nl  (in verband met 

bespreken ruimte).  Iedereen is welkom ook al heb je nauwelijks of niet meegefietst. 

 

 Inleveren boekjes voor  5 november  2017  bij Jan Kluitenberg , E.A. Borgerstraat 94, 
8501 NH te Joure.  
Beloningen / prijzen / verder informatie:  zie vorige Trochtraper  (oktober 2017) 

 
 Winterboekjes kosten € 3,--  en  zijn te verkrijgen bij: 

 Jan Kluitenberg, E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH Joure (tel. 0513-415210) 

 Yke de Jong - Sneek  (tel. 0515-417029) 
De winterboekjes zijn ook te verkrijgen op de ledenvergadering/feestavond. 
 

 

FIETSAGENDA  

 

 Schaatstrainingsclub "De Preamkeskouwers" organiseert op zaterdag 25 november 2017 

voor de 19e keer de jaarlijkse:  Mountainbike Bostoertocht Gaasterland. 

Uitgepijlde route Gaasterlandse bossen, afstanden 28 en 45 km. 

Start en inschrijving van 09.00 - 10.00 uur, dorpshuis/sportzaal "It Klif" te Oudemirdum. 

Kleedaccommodatie en afspuiten fiets. 

Kosten € 5,00, incl. gratis verzorgingsposten langs route.  Krentenbol, soep/sportdrank. 

Website/info www.depreamkeskouwers.nl  en tel.  0514-603939. 

Tweewielerspecialist Nota (Sint Nicolaasga) stelt vele prijzen beschikbaar  (verloting via 

inschrijfformulier).  
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COMPETITIESTAND SEPTEMBER  
 

  Groep 11.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

    punten km   
 

    punten km   

1 J. Kluitenberg 176 22.815 # 
 

1 P.J. Gemser 52 6.570 # 

2 A. Sijszeling 169 19.705   
 

2 J. Bosma c 4.000   

3 H. v.d Schuit c 10.986   
 

3 J.J. Steehouwer c 2.831   

4 R. van Veen 129 10.120   
 

4 J. Hingst 26 2.750   

5 J.R. Plantinga 62 7.915 # 
 

5 M. Bangma 7 795   

             Groep  6.000  km  tot 11.000  km 
 

Groep  0   km tot 3.000   km 

    punten km   
 

    punten km   

1 H. Rigter c 9.700   
 

1 B. van Dijk  c 2.158   

2 B. v.d. Wijk  c 9.428   
 

2 S. Hofstede 32 2.125   

3 J.P. Hettinga c 8.810   
 

3 T. de Haan 28 1.470   

4 C. Zijlstra c 6.690   
 

4 B. Kuilman 11 1.205   

5 N. Hoekstra-van Rijs 24 6.030 # 
 

5 D. de Jong 4 305   

6 S. Haarsma c 4.850   
 

6 K. Duits 6 285   

7 J. Jilderts 57 4.490   
      8 L.S. Koenen 15 4.485 # 
 

# vakantieboekje ingeleverd 
  9 S. Tilstra c 3.405   

      10 G. Meijer c 2.255   
       

 
 
Inschrijving Elfstedenfietstocht 2018   Let op: voor 18 november 2017 reageren! 
 
Na de succesvolle edities van de Elfmerentochten en de Elfstedentocht in 2017 is de voorbereiding voor de 
tochten van 2018 alweer begonnen. Niet alleen voor het Elfstedenbestuur, maar ook voor RTC Rally met zijn 
vele activiteiten en meer specifiek voor de Elfmerencommissie. Want het is onze zorg om ook voor de tochten 
van 2018 weer voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Dus bij deze een dringende oproep om op 5 mei 
en 21 mei 2018 behulpzaam te zijn bij de Elfmerentocht of/en de Elfstedentocht.  
De inzet van Rally-vrijwilligers op Tweede Pinksterdag heeft tot gevolg dat leden van Rally via de club kunnen 
inschrijven voor de Elfstedentocht. Rally ontvangt meestal startkaarten in de startgroepen 1 t/m 8. Als 
vereniging brengen wij € 2,50 per kaart in rekening ter bestrijding van de administratie kosten.  
Per lid kan er 1 kaart besteld worden. 
 
Voorwaarden om van deze service gebruik te maken zijn: 
 

  De contributie van 2018 wordt in maart 2018 automatisch of Ideal geïnd. Je hoeft dus deze keer niet 
zelf je contributie van 2018 over te schrijven. Indien je zo niet betaalt, verlies je het recht op je 11 
stedenkaart; 

  Bestelling voor een kaart dient vóór 18 november 2017 gedaan te zijn met behulp van onderstaand 
formulier; 

  Betaling van de kaart wordt in november 2017 gedaan via Club Collect. DUS NIET ZELF OVERMAKEN  
en ook geen contant geld brengen of sturen; 

  Iedereen moet persoonlijk, via deze strook in deze nieuwsbrief, een kaart aanvragen.  
 



Het is van groot belang om bovenstaande data strikt aan te houden.  
Bestellingen en/of betalingen die na 18 november binnen komen, kunnen niet meer in behandeling genomen 
worden, want de open inschrijvingen via de 11 stedencommissie zelf start op 27 november!  Alleen dan kunnen 
wij garanderen dat de kaarten kort na Pasen 2018 naar de leden verstuurd kunnen worden. 
De finishcontroleformulier moet voor Pinksteren wel geprint worden via het account van de deelnemer via de 
website van de Fiets Elfstedentocht. 
 
VOOR WAT HOORT WAT  !!! 
 
Zoals bovenstaand al aangegeven, staat of valt de organisatie van een tocht met de inzet van vrijwilligers. Maar 
ook het in de toekomst kunnen bestellen van startkaarten via Rally, is mede afhankelijk van het beschikbaar 
stellen van een aantal vrijwilligers.  
Als stempelaar, verkeersregelaar, etc. kun je onderstaande strook gebruiken om je als vrijwilliger voor 
Pinkstermaandag op te geven. Inschrijfformulier volledig en duidelijk invullen en zo snel mogelijk opsturen 
naar:  
 
G.Hoekstra 
Fiem 24 
8603 DG Sneek  
e-mail: ghoekstra61@gmail.com 
 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
NAAM+voorletter:.................................................GEB.datum:.................. 
 
ADRES:...................................................................................................... 
 
POSTCODE:..................WOONPLAATS:.................................................. 
 
TEL.:.......................................MOBIEL:..................................................... 
 
O  Geeft zich wel/niet* op voor hulp op Pinkstermaandag 21 mei 2018; 
O  Fietst wel/niet* op zaterdag  12 mei 2018 de alternatieve tocht met de 11 stedenorganisatie 

en krijgt dan een kaart, dus bestellen hoeft niet; 
O  Geeft zich wel/niet* op voor hulp maar hoeft geen startkaart; 
O Ik wil eventueel meerijden met de groep van RTC Rally op 2e pinksterdag. 
 
HULP VOOR RTC RALLY EN 11 MERENTOCHT 5 mei 2018 
 
O  ik wil wel/niet* helpen op 5 mei 2018 tijdens de 11 merentocht;. 
O  ik wil wel/niet* iets voor RTC rally betekenen en jullie kunnen wel/niet*  een beroep op me 

doen voor werkzaamheden en hulp bij andere activiteiten; 
 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
 
* (doorhalen wat niet van toepassing is).  
Vul dit formulier duidelijk en volledig in. 
 
 
 
 



Nieuw systeem voor het innen van geld voor de club.  
Dit wordt op de ledenvergadering van december verder uitgelegd. 
 

 
 
LEDENMUTATIES 
 
Opzeggingen: 
 

Henno Boschma Edo  Jongamastraat 189 8602 VZ  Sneek 

Siepie Dijkstra Kapelaan Jansenstraat 17 8603 EM Sneek 

Ruud D’Heer Nessenwei   32 8618 NN Oosthem 

Henk Posthumus Schoolstraat  7 8748 AS Witmarsum 

H. van der Kamp De Kemphaan 11 8601 ZG Sneek 
 
 


