Opleiding Basisinstructeur
Binnenkort start weer een opleiding basisinstructeur, iedereen heeft hier een
mail over ontvangen. We hebben op dit moment drie opgeleide instructeurs:
Lubbechien Luten, Bianca Kuik en Aaltje Lensen.
Heb je interesse? Meld je aan bij de het secretariaat (secretaris@wtcruinen.nl)
De kosten van de opleiding voor deze opleidingsronden wordt door de gemeente vergoed in het kader van het
sportakkoord. Zie voor meer informatie:https://www.ntfu.nl/opleidingen/trainers/basisinstructeur
_____________________________________________________________________________________________
December Kalender
We zitten nog in de tweede corona golf en verveling begint
misschien toe te slaan. We hebben daarom een December
kalender gemaakt om toch in beweging te blijven en op deze
manier kunnen we contact met elkaar houden en elkaar
uitdagen. Binnenkort in de mail!
_____________________________________________________________________________________________
Rabo ClubSupport
De leden van Rabobank hebben tijdens de stemperiode bepaald welke bijdrage
de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. Voor de WTC heeft dit
€ 449,01 opgeleverd. Zijn er heel blij met deze financiele bijdrage.
_____________________________________________________________________________________________
Club Kleding
Er is weer volop kleding in voorraad, bestellen via mail adres: penningmeester@wtcruinen.nl.
_____________________________________________________________________________________________
Voorbereiding MTB Marathon
Bé Hagedoorn, Bianca Kuik en Jan Koster zijn al druk met de voorbereidingen voor de MTB marathon die gepland
staat op 7 maart 2021. Er komt een geheel nieuwe frisse uitstraling waar we weer jaren mee vooruit kunnen. De
werkgroep heeft een plan bij de NTFU ingedient om gebruik te maken van het verenigingsfonds. Hiervoor is goedkeuring gegeven dus een tegemoetkoming in de kosten. De volgende keer meer hierover.
_____________________________________________________________________________________________
Voorbereiding aanleg Fase 2 MTB route
De omgevingsvergunning is zo goed als rond, er kan nog bezwaar gemaakt worden, de bezwaarprocedure loopt nog
tot 3 december. Daarna gaat de werkgroep Jan, Albert, Henk en Aaldert een plan van aanpak maken, zo het nu lijkt
starten we in januari en eindigt deze fase in maart. Binnenkort volgt meer informatie over de Fase 2.
_____________________________________________________________________________________________
Nieuwe leden Frank Wijers en Nathan Mooij, wij wensen jullie veel fietsplezier!
____________________________________________________________________________________________
Agenda Tot dusverre geen agenda i.v.m de corona maatregelen.

