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Voorwoord
Op 26 november is het seizoen 2019 afgesloten met onze najaarsvergadering. Jet Dreesen is opnieuw
verkozen als bestuurslid en Ton Merckx heeft bedankt als bestuurslid. Hoe dit opnieuw wordt
ingevuld zal besproken worden op de voorjaarsvergadering. De secretaris gaf een overzicht van al
onze activiteiten van het jaar, aangevuld met foto’s. De toercommissies voor recreanten, toeristen
en groep-60 zijn samengesteld. De randonneurs gaan een samenkomst organiseren om te kijken hoe
ze de toercommissie vorm gaan geven nu Ton hiermee is gestopt. De NTFU ritten en de tweedaagse
voor recreanten, toeristen en randonneurs zijn bekend gemaakt.

Dank aan allen die zich afgelopen jaar weer hebben ingezet om onze activiteiten goed te laten
verlopen. Nogmaals: zonder jullie is er geen vereniging mogelijk. Op naar het 50-jarig jubileum.
De penningmeester is hiervoor al aan het sparen!!!. Te zijner tijd zal het bestuur een beroep op jullie
doen voor het samenstellen van een feestcommissie. Ideeën ect. zijn hiervoor altijd van harte
welkom.

Het wielerseizoen heeft voor eenieder weer veel fietsplezier gebracht.

Nieuwjaarsreceptie 2020
Het bestuur van TC Wilhelmina Wenst u een heel voorspoedig 2020
En nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari
vanaf 16.00 uur in Sportkantine “De Genderbeemd”.



Contributie 2020
Zoals goed gekeurd tijdens de ledenvergadering, wordt de
totale contributie verhoogd met € 4,- . Zowel de
Wilhelmina contributie als de NTFU verzekering stijgt met €
2,-

Contr. TCW. Contr. NTFU Verz. Totaal

Hoofdlid met TFK. € 32,71 € 19,54 € 17,75 € 70,00

Gezinslid met TFK. € 26,35 € 15,90 € 17,75 € 60,00

Leden zonder TFK. € 29,50 n.v.t. n.v.t. € 29,50

Jeugdleden zonder TFK. € 17,50 n.v.t. n.v.t. € 17,50

Inschrijfgeld nieuwe leden € 2,50

Clubshirt korte mouw € 25,00

Clubshirt lange mouw € 25,00

Clubjack € 25,00

Nieuwe clubshirts korte mouw : 49,00 euro

Nieuwe clubshirts lange mouw : 69,00 euro

Levertijd nieuwe shirts 10 weken!!!!!

Nieuwe leden: Clubshirt korte mouw: € 10.00 korting.

Leden worden verzocht om het bedrag dat op
hen van toepassing is voor 1 Januari 2020 over te
maken op onze rekening NL83INGB0004456840

T.n.v. TC Wilhelmina

onder vermelding van: Contributie 2020



NTFU ritten 2020







Ledenpassen en NTFU Kalenders
De NTFU Ledenpassen worden niet meer jaarlijks vernieuwd. Gooi deze dus
niet weg. Een nieuwe NTFU pas kost € 5,-. De NTFU kalender wordt elk
kwartaal in het “fietssport” magazine opgenomen en wordt via de post,
naar de leden verstuurd.

De kalendercommissies
Ter ondersteuning van de Toercommissie hebben we ook kalendercommissies. De kalendercommissies
stellen de kalender samen van de verschillende groepen. Zonder hen zijn er geen tochten voor de
betreffende fietsgroep. De toercommissie bestaat uit de voorzitter van de kalendercommissie en
Adriaan Umans als vertegenwoordiger van het bestuur.

De kalendercommissies worden gevormd door:

 Randonneurs: I.v.m. stoppen Ton Merckx dient dit nog ingevuld te worden.
 Toeristen: Bert Oosterloo, Bert Palmers, Peter Slootmans
 Recreanten: Hennie Lukken, Mariet van der Heijden en Tinus Vogels
 Groep 60: Adriaan Umans

Tweedaagse Randonneurs
Op 20 en 21 juni 2020 wordt de tweedaagse van de Randonneurs georganiseerd. Ton Merckx heeft
weer een mooie rit uitgezet. Hopelijk zorgt ook het weer voor een onvergetelijke tweedaagse. De rit
gaat naar Gorssel, in buurt van Deventer.



Tweedaagse recreanten en toeristen
Ook voor de recreanten en de toeristen wordt er in 2020 een mooie en nieuwe tweedaagse rit
georganiseerd en wel op 13 en 14 mei. De tocht gaat via fietsen door het water naar Hasselt en via
fietsen door de bomen weer terug naar Eindhoven. De rit wordt georganiseerd door Sandra en Adriaan.
De kosten bedragen € 75,- en opgeven kan via het secretariaat of bij Sandra.

Fietskleding uitverkoop

Er zijn nog steeds oude shirts in voorraad. Deze shirts bieden
we aan voor € 25,-. Deze prijs geldt voor shirts met korte en
lange mouw en ook voor de winterjacks. De shirts zijn
verkrijgbaar bij Tweewielercentrum Heerings.

De nieuwe Wilhelmina shirts zijn van een andere stof en hebben een
lange rits en TC Wilhelmina op de zijkant. De shirts met korte mouw
kosten € 49,-, lange mouw € 69,-. Indien je een nieuw shirt wil bestel dit
dan tijdig. Er zit een levertijd van 6 tot 8 weken op. De nieuw shirts zijn
ook te bestellen via Tweewielercentrum Heerings.



Datums om alvast in je agenda zetten

Zondag 5 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie
Zondag 8 maart 2020 Start nieuwe seizoen
Zondag 3 mei 2020 Voorjaarstocht / Heuveltjestocht
Maandag 1 juni 2020 TC Wilhelmina Pinkster Classic
14 t/m 17 juli 2020 Fiets-4-daagse
Zondag 16 augustus 2020 Bert Oosterbosch Classic
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