Jaarverslag 2016
De eerste activiteit in 2016 was de nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari bij café d’n Beer.
Samen met de partners hebben we een toost uitgebracht op het nieuwe fietsseizoen 2016 en genoten
van ’n drankje en hapje .
De sfeer en verzorging door personeel van café d’n Beer was uitstekend.
De ALV van 3 februari 2016 had met 18 aanwezigen een goede opkomst.
De vergadering verliep positief, met als hoogtepunt de uitreiking van de “Adrie van Houwelingen”
bokaal, genoemd naar de voormalige profwielrenner.
Met maar liefst 64 clubstarts en in totaal 4.933 km gereden in clubverband was Arie van
Houwelingen de winnaar van de bokaal in 2015.
We zijn in 2016 gestart met 31 leden (23 Toerfietsers en 8 ATB leden).
In de loop van het jaar zijn er 2 nieuwe leden bijgekomen.
Nieuw is de startplaats. We zijn 3 jaar trouw bij de “pomp” gestart, zelfs toen de “pomp” een andere
locatie kreeg zijn we mee verhuisd. Voortaan starten we bij café d’n Beer.
Het fietsprogramma liep van 20 maart t/m 23 oktober 2016. In totaal 31 zondagen met afwisselende
ritten in de 4 windrichtingen. De opkomst met een gemiddelde groep van 14 leden is goed te
noemen.
Op de woensdag- en vrijdagochtend was de opkomst gemiddeld 7 leden. Het tempo en de
ritafstanden waren afgesteld op onze doelgroep van 60+, die graag sportief fietst.
In totaal is er 65.058 km in clubverband gereden.
De winnaar van de FTC wisselbokaal 2016 is Gijs Verweij. Met 65 clubstarts en 5.464 km heeft hij
het record van 2015 verbroken.
Traditioneel heb wij ons weer ingezet voor het organiseren van onze 24ste Bockenreijderstocht op 26
juni 2016 Het weer op de Bockenreijderstocht was niet geweldig, gevolg hiervan een slechte
opkomst voor de “gezinstocht” van 45 km. Deze gezinstocht was mede opgezet voor de HEVO, er
waren uiteindelijk maar 13 deelnemers.
De originele Bockenreijderstocht deed het beter met 250 deelnemers waarvan 122 NTFU leden. De
110 km had de meeste deelnemers.
De inzet van onze aanwezige FTC leden was uitstekend.
De meerdaagse van 7 t/m 9 september met verblijf in het geweldige hotel Gasthof Euverem bij
Gulpen was het hoogtepunt van ons fietsjaar. De deelname, met 18 leden, was uitstekend.
Begrijpelijk dat de werkgroep, bestaande uit Jack Delhez en de twee Limburgers Nico Feiter en Jo
Bemelmans gekozen hebben voor het mooie Limburgse land.
De meerdaagse was goed voorbereid.
De eerste etappe voerde ons via
Borkel en Schaft, via DilsenStokkum in België naar het
heuvelachtige Limburgse land. Het
pittige klimmetje, een echte
kuitenbijter, aan het eind van de rit
mocht er wezen. De tweede dag
voerde ons door het mooie
Limburgse land en de voerstreek
in België.
De eerste hindernis was het
hoogste punt van Nederland, het
drielandenpunt met een hoogte van
322 m. Daarna afdalen naar België
en via de Abdij van Val Dieu al
klimmend en dalend terug naar ons
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hotel te Euverem. De derde dag zijn we in 3 etappes via Maaseik en Lierop naar ons eigen dorp
Rosmalen gereden.
De weergoden waren ons goed gezind waardoor we nog ’n biertje bij café d’n Beer konden drinken.
Wij hebben meegedaan aan de RABO clubkas actie. Rabobank klanten kunnen stemmen op hun
favoriete vereniging. Hoe meer stemmen er op onze vereniging worden uitgebracht, des te meer geld
ontvangt onze vereniging. In totaal wordt er € 100.000, - verdeeld. Opbrengst voor onze vereniging
was € 179, -.
Het huishoudelijk reglement was gedateerd en is aangepast. Grootste wijzigingen zijn de
fietsafspraken en de omschrijving van de “bijzondere” leden; de ATB-groep.
De bestuursleden zijn gekozen voor een periode van 2 jaar. Conform artikel 8 van de statuten zijn de
bestuursleden opnieuw verkiesbaar of treden af volgens een opgesteld rooster; het ” Rooster van
aftreden”. In de bestuursvergadering van 8 april 2016 is het rooster van aftreden voor de komende
jaren vastgesteld. Het rooster is opgesteld om te voorkomen dat het voltallig bestuur in een keer moet
aftreden.
Het profiel van een FTC Rosmalen lid is samengevat in 10 gouden regels. Voor alle leden zijn deze
regels herkenbaar en we kunnen concluderen dat de leden zich aan deze regels hebben gehouden in
2016.
In clubverband zijn er gelukkig nagenoeg geen valpartijen voorgevallen. De veiligheid tijdens het
fietsen blijft belangrijk en vraagt iedere rit de aandacht van onze wegkapiteins.
Voor het nieuwe seizoen 2017 is nieuwe kleding besteld. Hans Hollaardt heeft een heel mooi
ontwerp gemaakt. Eis was dat de nieuwe kleding te combineren is met de oude kleding, dit is
uitstekend gelukt. Besloten is om ieder lid een basis pakket ter beschikking te stellen, bestaande uit;
2 x koerstrui korte mouw met lange rits, 1 x koerstrui lange mouw met lange rits en 1 x koersbroek
kort (kleding topkwaliteit PRO).
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