Beste WTC-er,
CLINICS
Afgelopen week is er een mail verzonden over het aanmelden voor de MTB clinics.
We kunnen daarmee als beginnend of gevorderde fietser schaven aan onze techniek
waardoor we nog meer fietsplezier ervaren. Gerben Mos is graag bereid deze clinics
te verzorgen in groepjes van maximaal 6 personen. Er zijn al veel enthousiaste
reacties en aanmeldingen binnen gekomen. Opgeven kan t/m vrijdag 4 juni middels
een mail naar secretaris@wtcruinen.nl We maken dan aan de hand van de opgaves
niveaugroepjes van 6 personen, die op één van de komende dinsdagavonden in juni
en mogelijk juli ingedeeld worden. Je krijgt bericht in welke groep en op welke avond
je bent ingedeeld. De clinics starten steeds om 19.00 uur vanaf de Brink. De kosten
van de clinics worden gedragen door de WTC.
______________________________________________________________________________________
AGENDA (voorlopig):
•
•
•
•

Donderdag 24 Juni:
Zondag 18 Juli:
Donderdag 19 Augustus:
Zondag 5 September:

•
•
•

Zondag 3 Oktober:
Zondag 7 November:
Zondag 19 December:

MTB tijdrit
Weg clubtocht
Zomeravond MTB clubtocht
Jubileumtocht MTB/WEG “De ster van Ruinen” met als afsluiting after
party voor leden op het plein bij Arnt / Brink Pub
Weg clubtocht
MTB clubtocht
Eindejaarstocht MTB

______________________________________________________________________________________________

MTB TIJDRIT
Op donderdag 24 juni wordt dit jaar een MTB tijdrit georganiseerd op de MTB Giant Track Ruinen.
De organisatie is in handen van Jan Mulder en Hans Scholing.
Het tijdrit parcours is 15 km lang en we starten 1 minuut na elkaar.
De start is vanaf 19:00 uur bij “de keet” bij Bovenveen.
Opgave vóór 21 juni per mail naar: janbetsymulder@gmail.com

JAARVERGADERING
Conform de statuten artikel 11, moet er binnen een half jaar na het afgesloten boekjaar middels een Algemene
ledenvergadering de stukken gepubliceerd worden. Door de uitzonderlijke corona maatregelen waardoor we
geen jaarvergadering konden organiseren stelt het bestuur voor om hier dit jaar van af te wijken. De
jaarvergadering staat gepland op donderdag 27 januari 2022. Tijdens deze vergadering sluiten we 2021 en
ook het jaar 2020 af. Wanneer er leden zijn die bezwaar hebben om dit jaar af te wijken van de statuten laat
het dan weten.
______________________________________________________________________________________
NIEUWE LEDEN: Arjan Drost, Erik Schonewille, Edwin Weide, Martin van Dijk, Kees Timmer en
Pascal Uitendaal . Wij wensen jullie heel veel fietsplezier!
______________________________________________________________________________________________

CLUB OPENINGSRIT
Zondag 30 mei stond er sinds lange tijd weer een clubtocht op het
programma. Wim Jalvingh had een mooie lange route van dik 100
km uitgezet richting Emmen. Sinds kort is de “Muur van Emmen”,
de tegenhanger van Col du VAM, geopend om onze nieuwsgierigheid te sussen zijn we daar maar eens gaan kijken. Er hebben zich
20 personen (maximaal aantal voor deze rit) aangemeld voor een
zonnig ritje naar het oosten van Drenthe. Zoals gebruikelijk is er
tijdens een clubtocht pauze met koffie en appelgebak. Dit keer
hebben de dames Betsy Mulder en Jenny Jalvingh de catering verzorgd. Hiervoor hebben ze een rit naar
Emmen gemaakt. Natuurlijk was Col du VAM ook onderdeel van deze rit wat helemaal in de sfeer van de
dag paste. Het was een geslaagde en vooral een gezellige rit. Wim bedankt voor de organisatie en Jenny en
Betsy voor de catering.

