
 
  

 
 

  Jaargang 2018              Heb je nieuws of een mededeling mail dan naar  voorzitter@twcgemert.nl                         Maart. 

 
Toer en Wielerclub Gemert 

Nieuwsbrief 
 

 

Jarige leden;  8/3 Remco van Gemert , 17/3 Hans Jonkers, 11/4 Erwin Lucker, 12/4 Hennie van de Laar, 18/4 Jos 
Snijders, 18/4 Twan van den Berg, , 23/4 Enrico Meulenbroek,  
Van harte gefeliciteerd namens TWC Gemert 

 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat.......... 
 

........ Aanstaande zondag 
weer gestart wordt met het 
nieuwe wegseizoen. 
 
………. Wij bij goed weer om 
09.00 uur vertrekken voor de 
Engelenburgttocht over 60 
kilometer. 
 
………. Na afloop het gezellig 
koffie drinken is bij Joke en 
Martien waar we getrakteerd 
worden op koffie.  
 
……… Dat bij slecht weer, 
wanneer de tocht afgelast 
wordt iedereen welkom is om 
11.00 uur voor de koffie. 
 
……… in de bijlage van deze 
nieuwsbrief het volgende is 
meegestuurd: 

- Uitslag enquête 
- Loting volgauto 
- Volgauto afgelopen 

jaren 
 
……… Wij weer twee nieuwe 
leden mochten verwelkomen 
namelijk Jan Pieter Peters en 
Eddy Verhagen. Welkom bij de 
club.  
 

Planning 2018 
5 mrt.  Start nieuwe seizoen. 

Contributieverhoging 
Tijdens de algemene jaarvergadering is met meerderheid van stemmen een 
voorstel tot contributieverhoging van € 10,00 op jaarbasis aangenomen. Daarmee 
komt de contributie op € 75,00 per jaar incl. fietsverzekering bij de NTFU. Deze 
verhoging is om onze algemene reserves aan te vullen na onze tegenvallende 
betalingen op de nieuwe kleding. Contributie graag vóór 1 maart overmaken op  
NL68 RABO 0116152354 tnv TWC Gemert. Voor degene die de contributie van     
€ 65,00 al overgemaakt hebben worden gevraagd € 10,00 extra over te maken  
 

Volgauto 
Uit de onlangs gehouden enquête is gebleken dat een grote meerderheid van de 
leden een volgauto wensen bij groep 1 op zondag. Er waren zelfs leden bij die 
alleen maar in groep 2 fietsen en toch de volgauto willen rijden. Er is een loting 
verricht onder de mensen die de afgelopen twee jaar niet aan de beurt zijn 
geweest (op 3 na). In de bijlage de loting. Als er mensen zijn die op die dag dat ze 
ingeloot zijn niet kunnen moeten zelf het initiatief nemen om te ruilen. De 
materialen  worden na de rit afgegeven bij degene die de week daar op aan de 
beurt is.       

Kilometer klassement 2017 
Tijdens de clubavond werd de winnaar bekend gemaakt van het klassement van 
2017. Dit werd evenals in 2016 Rene Reijnders. Het klassement van de eerste tien 
ziet er als volgt uit:              ritten              kilometers 

1. Rene Reijnders  31  2825 
2. Hanzie van Melis  29  2698 
3. Henk van Stiphout  28  2615 
4. Marien van der Valk  27  2460 
5. Jos Snijders   23  2366 
6. Rene van Diepen  26  2309 
7. Jacky Vermeulen  22  2207 
8. Hein van den Acker  25  2126 
9. Remco van Gemert  20  2021 
10. Remko Muijsers  23  1993 

Ledenvergadering 
Tijdens de ledenvergadering van TWC Gemert heeft Rene van Diepen afscheid 
genomen als secretaris van onze wielerclub. Na jaren van schrijfwerk legt hij de 
pen er bij neer. Rene werd in de bloemetjes gezet en werd door de voorzitter Bert 
Mickers hartelijk bedankt voor zijn vele werk voor de vereniging.  
Er was geen andere kandidaat voor het secretariaat en zijn we dus nog steeds op 
zoek naar een persoon die dit op zich zou willen nemen en samen met de andere 
bestuursleden de kar wil trekken in de club. Aanmelden kan bij 
voorzitter@twggemert.nl     

 

2, 3 en 4 maart 
           
     Jaarbeurs  
        Utrecht 


