
 

 

 

 

 

 
Jaarvergadering  

Woensdag 22 februari hebben 41 leden de  jaarlijkse jaarvergadering bezocht.  

De notulen volgen z.s.m. Tijdens deze avond is o.a. aangegeven dat er behoefte is aan 

meer informatie over het reilen en zeilen binnen de club, de activiteiten die komen en 

geweest zijn. Om daar gehoor aan te geven is dit het eerste exemplaar van de 

nieuwsbrief.   

 

MTB Marathon 

Zondag 26 februari hebben 13 Atb-ers een deel van de route “voorgefietst”, de route 

is over het algemeen goed te doen. Nu hopen dat er komende week niet teveel regen 

meer valt. Op dit moment zijn er 36 personen die middels de voorinschrijving voor de 

MTB Marathon zich hebben ingeschreven. 

 

Pasavond 

Maandag 27 februari is er een pasavond bij Arnt Wheelworks l Bikeshop geweest. 

Tot nu toe hebben 75 leden een bestelling gedaan. 

 

Ledenpas for life  

Door de ontwikkelingen binnen Scan&Go en de komst van de digitale ledenpas via 

Fietssport.nl is het overbodig geworden om jaarlijks een nieuwe pas te versturen. 

Daarom blijft de ledenpas die op dit moment in je portemonnee of fietstasje zit geldig 

zolang je lid bent. “Via de scanner kunnen de organisatoren van toertochten namelijk 

zien of iemand lid is en dus korting krijgt op de tocht. Dit maakt de ledenpas met een 

jaartal erop overbodig. 

Wil jij je ledenpas digitaal? Maak dan een basic account aan op www.fietssport.nl en 

voer op de pagina ‘mijn gegevens’ je lidnummer van de NTFU in. De barcode die je 

ziet is je ledenpas, maar dan op je mobiel – handig!   

Verlies je je fysieke ledenpas? Dan heb je nog altijd je digitale ledenpas óf vraag je 

voor €5,- een nieuwe fysieke pas aan. 

(volledig artikel is te vinden op de NTFU site)  

 

Nieuwe WTC leden 

Deelname aan de NTFU tochten die georganiseerd worden door de WTC is gratis. 

Wanneer je nog geen clubkleding of nog geen NTFU ledenpas hebt geef dan bij de 

inschrijving aan dat je lid van de club bent. Dus wel inschrijven dit i.v.m. de telling 

deelnemers van de tocht. 

 

Site: www.wtcruinen.nl 

AGENDA 

Zondag 5 maart  

MTB Marathon 

 

Zondag 26 maart 

Snerttocht  

___________________ 

 

___________________ 

INPUT 

Wanneer je 

mededelingen, 

nieuwtjes, agenda tips, 

foto’s o.i.d. hebt dan 

graag mailen naar: 

wtcruinen@gmail.com 

 

WIJZIGINGEN 

Wanneer er iets 

verandert m.b.t. adres 

of email. Dan graag 

doorgeven.  Dan blijf je 

de nieuwsbrieven, en 

mailtjes ontvangen.  

_________________ 
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