
 

  

 
 

  Jaargang 2020             Heb je nieuws of een mededeling mail dan naar  voorzitter@twcgemert.nl                 februari. 
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Planning  
1 maart  Start nieuwe seizoen op de weg 
 

Kleding TWC 
In de ledenvergadering is door de leden besloten om de kleding voor de nieuwe leden 
en aanvulling voor de bestaande leden met korting te verstekken. Hieronder de 
prijslijst van de kleding.: 
     TWC prijs Inkoop prijs 

-  Shirt korte mouw  € 59,00  € 84,00 
-  Korte broek   € 60,00  € 88,00 
-  Shirt lange mouw  € 68,00  € 93,50 
-  Lange broek   € 85,00  € 119,50 
-  Winterjack   € 99,00  € 129,50 
-  Windstopper   € 50,00  € 68,00 

De kleding is te bestellen bij Hanzie van Melis. Elk lid is op de TWC georganiseerde 
ritten verplicht de TWC kleding te dragen. 
 

 

Algemene ledenvergadering 
Tijdens de algemene ledenvergadering is voorzitter Bert Mickers gestopt als voorzitter 
van de vereniging. Er is geen nieuw kandidaat bestuurslid die zich aangeldt heeft en 
het bestuur gaat met vier mensen verder te weten: Marc Verhagen, Peter Manders, 
Hanzie van Melis en Remco van Gemert. Mochten alsnog mensen zich aanmelden 
gaat het bestuur onderling bespreken wie de nieuwe voorzitter wordt.  
Bert werd bedankt voor zijn bewezen diensten. Hij blijft wel lid en wil zich mogelijk nog 
wat inzetten voor de club.  
 
 

Commissie indeling  
A.T.B tocht  
Jose van Erp, John Lemmens  
Voorrijders 
Hanzie v Melis, Henk v Stiphout, Jacky Vermeulen, Maikel de Groot, Harold 
Verschuren, Patrick van de Laar, Edwin van Extel. 
Dorpentocht: 
Hanzie van Melis, Bert Mickers, Marc Verhagen 
Jubileum 40 jaar bestaan. 
Edwin van Extel, Erwin Lucker, Andre Smits  

 

Programma nieuwe seizoen 
Tijdens de ledenvergadering werd het nieuwe fietsprogramma gepresenteerd. Voor 
groep 2 waren nog niet alle zondagen ingevuld maar dat wordt voor 1 maart gedaan. 
Dit om duidelijkheid te geven aan de leden en in verband met de verzekering van de 
NTFU. Bert gaat alle ritten op de website zetten met eventueel de GPX route (indien 
beschikbaar) erbij.  
 

Spinning marathon 
Alpe ‘d Huzes 
Op  zaterdag 15 februari 
organiseert Gimmert Goes 
Alpe dHuzes een spinning 
martathon in Fitland voor 
het goede doel. Vanaf 
12.00 uur kun je 4 uurtjes 
mee doel. Er wordt 
gezorgd voor drank en 
snacks.  
 

Wandelen in de 
kasteeltuinen. 
Op zondag 21 organiseert 
Gimmert Goes Alpe ‘d 
Huzes een rondwandeling 
door de kasteeltuinen. Van 
16.00 tot 20.00 uur kan 
men dan naar hartenlust 
door de tuin wandelen. Er 
wordt wel een entree 
gevraagd welke ten goed 
komt aan het goede doel.  
 

Contributie 
Aan alle leden wordt 
gevraagd om de contributie 
van € 75,00 voor het jaar 
2020 vóór 1 maart over te 
maken 

 
Loting volgwagen. 
1-3 Patrick van de Laar 
8-3 Hein van de  Acker 
15-3 Bart van de Elzen 
22-3 Marien van de Valk 
29-3  Andor van Hek 
5-9 Bert Mickers 
4-10 Leo Maas 
11-10 Harold Goddink 

Volgwagen 
Tijdens de ledenvergadering werd bekend gemaakt dat er voor groep 1 geen 
volgwagen meer mee gaat met de groep met uitzondering van de gezamenlijke 
tochten in het begin en het einde van het seizoen. Bert geeft aan als volgwagen Alde 
Biezen te willen rijden. Iedereen komt dan maar eens in de zes jaar aan de beurt.  
 

 

  


