Toer en Wielerclub Gemert
Nieuwsbrief



Jaargang 2019

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

Maart.

Planning 2019
10/3
9/3
30/6
25/8

Start nieuwe seizoen
Cursus fietsen voor starters
TWC weekend
Zeven dorpentocht

Kilometer klassement
Het kilometerklassement van 2018 is gewonnen door René Reijnders. Hij wint
voor het derde jaar op rij de wisselbeker en mag deze voorgoed in zijn prijzenkast
houden. Klassement van de eerste 10:
1. René Reijnders 2998 km. 2. Henk van Stiphout 2973 km. 3. Jacky Vermeulen
2873 km. 4. René van diepen 2289 km. 4. Hans Jonkers 2155 km. 6. Hein van den
Acker 2098 km. 7. Mari van Eenbergen 2097 km. 8. Remko Muijsers 1953 km. 9.
Jan van Extel 1935 km. 10. Hanzie van Melis 1924 km.

Cursus voor beginnende fietser
Op zaterdag 9 maart wordt een cursus gegeven voor de beginnende fietser. Deze cursus omvat een theoretisch en
een praktisch gedeelte. De cursus wordt gegeven bij Champignonkwekerij van den Boomen aan de Beeksedijk 10 in
Gemert. Het programma:
09.00 uur
Ontvangst deelnemers
09.10 uur
Start theorie
10.30 uur
Pauze
10.45 uur
Start praktijk (in groep fietsen 1,5 tot 2 uur onder begeleiding.)
13.00 uur
Einde cursus.
Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Deelnemers betalen zelf hun consumpties. Leden en niet leden zijn
welkom. Opgave bij voorzitter@twcgemert.nl

Programma 2019
Tijdens de ledenvergadering is het nieuwe programma voor groep 1 en groep 2 gepresenteerd door het bestuur.
Tevens de loting voor de volgauto. Kijk goed of je aan de beurt bent en als je niet kunt graag zelf ruilen met een
collega. In de bijlage het programma wat je ook op de site kunt zien.

Bestuursverkiezing
Tijdens de ledenvergadering was voorzitter Bert Mickers aftredend als voorzitter en herkiesbaar. De ledenvergadering
ging akkoord met zijn nieuwe benoeming ondanks dat in de statuten staat dat een bestuurslid niet ouder dan 65 jaar
mag zijn. Bert krijgt hiervoor van de leden dispensatie.

ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering werd een oproep gedaan om zich te melden als voorrijder van de zondagsritten.
Hiervoor hebben zich diverse mensen aangemeld. Tevens heeft Marijn Janssen zich opgegeven als commissielid
voor de ATB.
Voor het 40 jarig bestaan zoeken we nog enkele mensen om dit mee te organiseren. Het zou zonde zijn als we dit
jubileum zonder activiteiten voorbij moeten laten gaan. Aanmelden bij voorzitter@twcgemert.nl
.
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