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Vanuit het bestuur 
 

ALV 

De ALV (Algemene Leden Vergadering) die normaalgesproken plaatsvindt in februari, wordt 
doorgeschoven naar juni 2021. De reden voor dit uitstel is evident: door de maatregelen 
rondom Corona mogen we niet fysiek bij elkaar komen. Wordt dus vervolgd... 

Nieuwe penningmeester 

Het bestuur draagt Kristian Swart voor als nieuwe penningmeester tijdens de (uitgestelde) 
ALV. De vertrekkende penningmeester, Ferry Ortiz, heeft samen met Kristian de lopende 
zaken al opgepakt en er heeft een warme overdracht plaatsgevonden.  

Nieuwsbrief 

Ronald Boogaard is jarenlang de drijvende kracht achter de nieuwsbrief geweest. Hij 
verzamelde de kopij, schreef zelf teksten, maakte er een mooi geheel van en zorgde ervoor 
dat het aan alle leden gemaild werd. Dit klinkt als een gemakkelijk klusje, maar het kostte 
elke keer weer enkele uren werk.  

Daarom willen wij Ronald heel hartelijk bedanken voor zijn vrijwillige inzet gedurende de vele 
jaren dat de nieuwsbrief is verstuurd. We zijn bezig met de overdracht van het opmaken en 
versturen van onze nieuwsbrief. Tijdens de ALV herhalen we dit bedankje op passende 
wijze; voor nu moet het maar even zo.... 

 
 

Wie is onze nieuwe penningmeester? 
 

Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Kristian Swart, vader van 3 kinderen, woonachtig in 
Geldermalsen en lid van de club sinds de oprichting. De afgelopen jaren ben ik wisselend 
aanwezig geweest bij de clubritten. Voor de clubleden waarbij de fiets meer zegt dan een 
gezicht. Ik ben voor zover ik weet één van de drie op een titanium J. Guillem met het zadel 
op oksel hoogte. Je kan achter mij dus altijd lekker uit de wind rijden. In 2019 heb ik vooral 
veel meegereden als voorbereiding voor een sponsorrit van de Cliniclowns op de Col de 
Galibier, een fantastische ervaring die een voorliefde voor fietsen in de bergen heeft 
aangewakkerd. De Marmotte meerijden met de club staat ook nog hoog op de verlanglijst!  



Tijdens de ALV van 2020 heb ik aangegeven dat ik per 2021 de rol van penningmeester over 
wil nemen van Ferry. Aangezien we nog niet weten wanneer we de ALV kunnen houden, 
neem ik tot die tijd de dagelijkse taken van Ferry over. Officieel ben ik nog niet de 
penningmeester want jullie als clubleden moeten mij tijdens de ALV accepteren als nieuwe 
penningmeester. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie dat gaan doen en ik heb er enorm veel 
zin in om mijn steentje bij te dragen aan het voortbestaan van onze mooie club en alle 
fantastische initiatieven. Als het weer mag, zie ik jullie graag tijdens één van onze clubritten. 
Tot die tijd kunnen jullie vragen die de financiën aangaan mailen naar: 
penningmeester@wtcdelingerenners.nl 

 
Bestel nog nieuwe clubkleding 
 
 
Zoals jullie weten, wordt 2021 het laatste jaar voor onze huidige clubkleding. Momenteel zijn 
wij bezig met het ontwerpen van nieuwe clubkleding die vanaf 2022 gebruikt wordt. Ook zo 
nieuwsgierig hoe die eruit komt te zien? Heb dan nog even geduld.... 
 
Om leden toch van kleding te voorzien, stellen we de webshop open van 1 tot 26 februari 
2021. De kleding wordt dan rond 1 mei uitgeleverd.  
 
Dus 2021 is het laatste seizoen in ons huidige tenue. Het is raadzaam om alleen te bestellen 
als je echt geen andere clubkleding meer hebt.  

 

Fietsen in coronatijd 
 

Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in Lock down. Niet alleen de horeca, maar ook 
winkels, zoals fietsenzaken moeten hun deuren sluiten. De beperkingen binnen de sport 
blijven ook van kracht. Tijdens de Lock down mag je fietsen: alleen of als duo. Uiteraard geldt 
nog steeds: houd 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen. Hoe je dit doet plus nog meer 
vragen over fietsen in coronatijd  lees je op de website van de NTFU. 
 

 Nog even samengevat 

1. Samen fietsen mag, maar houd je aan de maximale groepsgrootte van 2 personen en 
de 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen.  

2. Probeer drukte te vermijden. Rijd een route over rustige wegen of vertrek ’s ochtends 
bijvoorbeeld wat eerder. Zo houd je makkelijker voldoende afstand tot andere 
weggebruikers. 

3. Thuis mag je maximaal 1 persoon per dag ontvangen en iedereen houdt anderhalve 
meter afstand. Houd hier rekening mee als je een vergadering bij iemand thuis houdt. 

4. Horeca (waaronder dus ook clubhuizen) zijn gesloten. Een kop koffie voor vertrek in 
het clubhuis of een koffiestop bij een horecagelegenheid tijdens je clubrit is dus niet 
mogelijk. 

5. Je blijft bij klachten thuis. Als iemand in je huishouden besmet is, kom je niet sporten 
en ga je niet naar bijeenkomsten, zoals vergaderingen.  

6. Lokale autoriteiten kunnen nadere beperkende regels opleggen. Houd dit dus goed in 
de gaten.  

 
 

mailto:penningmeester@wtcdelingerenners.nl
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1155/vragen-over-fietsen-in-coronatijd
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1155/vragen-over-fietsen-in-coronatijd


De juiste adresgegevens 
 
Ben je onlangs verhuisd? Of ga je binnenkort verhuizen? Controleer dan of dat het juiste adres 

bij het NTFU bekend is. Het is namelijk belangrijk dat we het correcte adres van je hebben. Dit 

hebben we nodig voor de verzekeringen, clubactiviteiten, verzenden nieuwsbrief en voor de 

ledenadministratie. Woon je al sinds aanvang van je lidmaatschap op hetzelfde adres of heb 

je je verhuizing doorgegeven dan hoef je niets te doen. 

Je hebt twee mogelijkheden om het juiste adres door te geven.  

a. De eenvoudigste is een mail sturen naar secretaris@wtcdelingerenner met daarin het 

juiste adres. Wij zorgen er dan voor dat het goede adres bij het NTFU bekend is. 

b. Andere optie is inloggen op www.ntfu.nl en controleer daar je NAW-gegevens en pas 

ze eventueel aan.  

 

Evenementen kalender 
 
Hieronder de voorlopige kalender voor 2021. Alles hangt natuurlijk af van de dan geldende 
coronavoorschriften.  
 
 
Zaterdag/zondag 6/7 februari  Snerttocht 
Zondag  21 maart  Openingstocht 
Woensdag  Medio april tot Juni StartToBike 
Vrijdag   Medio juni  Algemene ledenvergadering 
Zondag  20 Juni  Fietsen op locatie 
Zondag  19 september  Jan Vermeulen Classic 
Zondag  17 oktober  Sluitingsrit 
Zaterdag  13 november  Lustrumfeest 
 
Op onze site vind je nog meer informatie. 
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