Toer en Wielerclub Gemert
Nieuwsbrief



Jaargang 2019

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

januari.

Planning 2019
9/2
11/2
10/3
9/3

Clubavond TWC met o.a. uitreiking klassement (café Commanderij)
Ledenvergadering (Dientje)
Start nieuwe seizoen
Cursus fietsen voor starters

Clubavond
Op zaterdag 9 februari is de jaarlijkse clubavond van TWC Gemert. Een avond om bij te kletsen maar ook om de
klassementswinnaar te huldigen en we organiseren een TWC WEET quiz met leuke prijzen. Tevens wordt de oude
(nieuw) TWC kleding (grijs-wit) verloot onder de aanwezigen.
De avond is in café de Commanderij om 20.30 uur. Eigen bijdrage is € 10,00 voor drank en een klein hapje
tussendoor. Opgave vóór 5 februari bij voorzitter@twcgemert.nl of op de persoonlijke app van Bert Mickers

TWC Ledenvergadering
Op maandag 11 februari wordt de algemene ledenvergadering van TWC gehouden in de bovenzaal van Dientje. De
avond begint om 20.00 uur. Op deze avond wordt o.a. het nieuwe programma gepresenteerd. De officiële uitnodiging
volgt nog.

Starters cursus
Op zaterdag 9 maart organiseert TWC Gemert weer een cursus voor beginnende fietsers. Deze cursus kan voor
zowel TWC leden als niet leden bijgewoond worden. De cursus heeft een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Contributie
Voor het nieuwe seizoen ontvangt ieder lid van TWC een verzoek om de contributie voor 2019 te betalen. Het betalen
doe je dan pas als je een betaalverzoek van de penningmeester krijgt via Rabo telebankieren.

40 Jarig bestaan TWC Gemert
Op 27 december 1980 is wielerclub TWC Gemert opgericht. Dat betekent dat in 2020 het 40 jarig bestaan gevierd zal
worden. Hiervoor willen we een commissie in het leven roepen die dit gaat organiseren. Misschien zul denken dat dit
erg vroeg is maar volgend jaar december is het al zover. Deze commissie kan alvast brainstormen wat we kunnen
gaan organiseren. Tijdens de ledenvergadering wordt een oproep gedaan.

Geslaagde avond Veilig fietsen
Een volle zaal van Dientje was het decor voor een leerzame avond over Veilig fietsen. Paul van Dam van
Passion4bikking had een inspirerende presentatie die eigenlijk elke wielrenner zou moeten zien. Er waren 27 leden
van TWC. Dus maar een derde van het totale bestand van 80 leden. De andere bezoekers kwamen van anders clubs
uit de gemeente. Al met al een geslaagde avond.
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