Clubtocht
Zondag 7 november stonden 26 MTB-ers op de Brink voor een clubtocht. Het was gelukkig droog, in tegenstelling tot de
dagen daarvoor. We vertrokken in 4 groepen en elke groep had een wegkapitein. Het was een sterk staaltje precisie
fietsen door de kapiteins: Roelof Warnders, Albert Luten, Harry Mannes en Harrie Leffers. De kapiteins hadden
afzonderlijk van elkaar een route uitgezet, de enige voorwaarde was om om kwart over tien bij de bospub in Lhee te
pauzeren…… en dat lukte, we zaten met een ouderwets grote groep aan de koffie en appelgebak. Na een klein uurtje
gezellig gezeten te hebben vertrokken we weer in 4 groepen naar Ruinen. Heren bedankt voor deze heerlijke
fietsochtend! De routes staan hieronder, duidelijk is te zien dat er verschillende variaties zijn.
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Clubkleding
In Februari 2022 is er weer een nieuwe kleding bestel ronde gepland. WTC streeft ernaar om bij de tijd te blijven, vandaar
dat Lubbechien, Jeanet en Johan bij de leverancier zijn geweest. Met ingang van de komende bestelronde zijn een
aantal wijzigingen doorgevoerd: Naast de Basic en Gold komt er een Premium shirt in het assortiment en de
kledingbestelling zal in het vervolg via een webshop gedaan kunnen worden. De webshop wordt een aantal keer per
jaar opengezet om een bestelling door te geven. Er volgt begin december 2021 een informatiebrief met uitleg over de
wijzigingen, de kleding, bestelronde, de pasavond en de inloggegevens voor de webshop. Het is belangrijk om deel te
nemen aan de pasavond, b.v. een shirt met andere pasvorm en ander materiaal kan qua maat anders uitvallen.

Contributie
Bericht van de penningmeester:
Beste leden van de Wieler Tour Club Ruinen. Tot op heden inden wij de contributie door de penningmeester. Dat is een
tijdrovende bezigheid. De NTFU heeft ons aangeboden om dit voor ons te gaan verzorgen. Dit is een service waar we
als club graag gebruik van willen maken.
Dat betekent dat m.i.v. 2022 de contributie wordt geïnd door de NTFU. De NTFU verrekent dat dan weer met de WTC.
Je ontvangt in december een mail van NTFU | Fietssport, in de mail staat een link met het verzoek om je contributie
middels iDeal te betalen.
RaboClubSupport
Vrijdag 12 november is de uitslag bekend gemaakt. De leden van Rabobank hebben
tijdens de stemperiode bepaald welke bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen
ontvangen. Voor de WTC heeft dit € 555,44 opgeleverd. Iedereen bedankt voor het
stemmen. Zijn zeer blij met deze financiële bijdrage.
Nieuwe evenementen sponsor
Per 1 januari wordt INTECHNEAU onze nieuwe evenementensponsor. Zoals jullie wellicht bekend is Intechneau een
veelzijdig installatiebureau gevestigd aan 'voor de Blanken 3' in Ruinen. Kijk voor info op www.intechneau.nl. Eigenaar
Gert-Jan Flinkert is erg enthousiast over de activiteiten van WTC Ruinen en wil graag hier de naam van zijn bedrijf
hieraan verbinden. Samen willen we iets voor het dorp betekenen. Dit betekent dat we de naam Intechneau koppelen
aan onze beide jaarlijkse activiteiten: “Intechneau MTB Marathon Ruinen” en “Intechneau MTB Streetrace Ruinen“.
We zijn erg blij met deze nieuwe overeenkomst, die geldt voor 5 jaar. We hebben ons vaste sponsorprogramma mooi
compleet gekregen want naast INTECHNEAU hebben we vier kledingsponsors; autobedrijf Henk Kelly, Meekhof
kraanverhuur, Snoeken interieur@project en Arnt Wheelworks / Bikeshop. Giant als MTB-route sponsor.

Ook zijn we in de afgelopen jaren gesteund door Intergas en Energiewacht. Fijn dat we zo gesteund worden door al deze
bedrijven. Houd er rekening mee als je zaken doet in het dorp! De Intechneau MTB Marathon Ruinen staat gepland op
zondag 6 maart 2022. Bé Hagedoorn, Bianca Kuik en Jan Koster zijn al druk met de voorbereidingen. Vorig jaar is deze
niet doorgegaan, we gaan er vanuit dat we in maart weer een heel mooie tocht kunnen fietsen.
Agenda
MTB eindejaarstocht……………………..Zondag 19 december 2021
Jaarvergadering…………………………..Donderdag 27 januari 2022
Intechneau MTB Marathon Ruinen……..Zondag 6 maart 2022
Aanleg MTB route Dwingelderveld
De aanleg van de verbindende route naar Dwingelderveld wordt helaas toch weer vertraagd.
Er lopen gesprekken met Natuurmonumenten over een aanvullende aanlegovereenkomst die door Natuurmonumenten
wordt verlangd. Onze MTB-route commissie is hier mee bezig.
Mutaties
Wanneer er persoonlijke gegevens wijzigen kun je deze zelf via de NTFU account veranderen. Wanneer je mail adres
wijzigt geef dit dan ook even door via de mail naar secretaris@wtcruinen.nl zo blijf je de WTC informatie ontvangen.

