CLUB 3-DAAGSE
Zondag 13 februari is er een mail verzonden m.b.t. de club 3-daagse.
Binnen 24 uur zijn er al zoveel aanmeldingen dat het maximum al bijna
bereikt is. Wanneer je je nu opgeeft of aangeeft belangstelling te
hebben kan het zijn dat er een wachtlijst ontstaat. Volgorde van binnenkomst wordt dan gehanteerd. Het organisatiecomité bestaat dit jaar uit;
Gert en Greetje Dekker, Jan en Betsy Mulder, Wim en Aly de Blécourt,
Wim en Jenny Jalvingh.
WTC CLUB KLEDING
Dinsdag 15 februari is er een kledingpasavond. De locatie voor de pasavond is de sporthal “De Marse” in Ruinen.
Inloop vanaf 18:45 uur tot 21:00 uur. De nieuwe artikelen kunnen worden gepast en voor nieuwe leden uiteraard de
overige artikelen, tevens is de bestelprocedure is gewijzigd.
Als lid van de WTC ontvang je 20% korting op de bestelling.
AGENDA
Kledingpasavond …………………………Dinsdag 15 februari 2022..…18:45 uur tot 21:00 uur
MTB clubtocht generale Marathon ……..Zondag 27 februari 2022…… 9:00 uur verzamelen op de Brink in Ruinen, er
wordt gefietst in meerdere groepen.
Intechneau MTB Marathon Ruinen…......Zondag 6 maart 2022 ……… Als WTC lid mag je gratis meedoen!! Wel binnen
melden en de NTFU pas laten scannen.
NIEUWE LEDEN
Teun Veger, Werner Otten, Sander Hasper en Bert Otten. Wij wensen jullie heel veel fietsplezier!
OUD PAPIER
Zaterdag 29 januari had WTC de eer om oud papier te halen.
Er kwamen 4 ophaalauto’s, dit omdat er in december geen
papier is gehaald. De pauze met koffie en broodjes was bij
café Hees. Waar de ene auto om 12:30 uur al “vol” zat was de
laatste om kwart voor drie pas terug, een derde auto had een
lekke band en moest gerepareerd worden. Het gezelschap
bestond uit: Jan Koster, Wim de Blécourt, Gert-Jan van den Bosch, Jan Mulder, Bertjan Hooijer,
Jeanet Bloemert, Johan Hogeveen en Alien Flik. Allemaal bedankt voor de hulp en gezelligheid!
LEDENVERGADERING
Donderdag 10 februari is bij “de Marse” de algemene ledenvergadering gehouden. Het jaarverslag van de secretaris,
de penningmeester en vele Club aangelegenheden zijn besproken, tevens is de activiteitenagenda vastgesteld. De
jaren 2020 en 2021 zijn deze avond afgesloten. De notulen en de activiteitenagenda zullen z.s.m. volgen.

