
Van het bestuur 

 

Op donderdag 23 april heeft het bestuur digitaal vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn 

verschillende zaken betreffende de nabije toekomst van TCR besproken. In deze tijd van coronacrisis 

gaat alles anders dan voorzien. Dat geldt ook voor onze club. Geen clubritten meer, geen bijzondere 

tochten, geen evenementen, het Tourhoes gesloten en een jubileumjaar dat we ons anders hadden 

voorgesteld.  

Het eerste dat geen doorgang kon vinden was de Algemene Vergadering. Volgens de statuten moet 

deze binnen de eerste 6 maanden van het jaar gehouden worden. Dit blijkt niet mogelijk. Bij 

zwaarwegende omstandigheden is het mogelijk deze op een later tijdstip te houden. Het  bestuur 

gaat er van uit dat de AV in de tweede helft van het jaar doorgaat.  In de AV zou o.a. de benoeming 

van nieuwe bestuursleden aan de orde komen.  Het bestuur heeft voorgesteld Eric Harbers 

(secretaris) en Erik ten Hove (penningmeester) te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten 

ingediend. Aangezien het bestuur graag in de nieuwe formatie wil besturen, wordt voorgesteld Eric 

en Erik bij acclamatie te benoemen. Tijdens de reguliere AV later dit jaar zal afscheid worden 

genomen van de vertrekkende bestuursleden Joke Knobbe en Jan Roosink. Ook zullen dan de 

reguliere financiële en organisatorische zaken worden besproken. 

Iedereen binnen TCR vindt het niet doorgaan van de clubritten een gemis. Geen of weinig contact 

met je clubgenoten, geen gezellige koffiepauzes en geen onderlinge sportieve uitdagingen. Het is 

echter niet anders. De sport ligt voorlopig tot 1 september stil. Ook de NTFU heeft alle toertochten 

tot 1 september geschrapt. Sporten in een anderhalvemetermaatschappij is bijna onmogelijk. Dit 

betekent voor ons dat we het moeten doen met individueel of in tweetallen  fietsen. Goed te zien 

dat ook onze leden zich hieraan houden en zo nog veel kilometers wegtrappen. 

Veel van onze gezamenlijke activiteiten gaan niet door. In overleg met de verschillende commissies is 

het volgende besloten:                                                                                                                                                  

-  nadat de openingstocht is afgelast, gaat ook het uitgebreide jaarlijks uitstapje van 20 juni niet door            

-  TdRC van 6 juni gaat niet door                                                                                                                                                                                                                             

-  de Bitt van 10 -12 juni gaat niet door -                                                                                                               

-  de Avondfietsvierdaagse van 16 - 19 juni gaat niet door                                                                                                                                               

-  TCR on Tour van 3 – 4 juli gaat niet door 

Het bestuur dankt de commissies voor alle inzet tot nu toe en gaat ervan uit dat in 2021 al deze 

prachtige activiteiten weer doorgang kunnen vinden. 

In overleg met de hoofdtoerleider stelt het bestuur voor het wegseizoen te verlengen tot 1 

november. Ervan uitgaande dat vanaf 1 september weer in groepen kan worden gefietst, betekent 

dit dat we nog 2 maanden samen op de weg kunnen fietsen.  Voor de maand oktober wordt dus ook 

een wegschema gemaakt.  Dit met uitzondering van de data voor de WAM en de Pultrum MTB tocht 

in oktober.  Dan is er geen toerschema en gaan we natuurlijk lekker op de MTB. 

Dit brengt ons bij het laatste: het jubileumjaar. Wat heeft de commissie al veel werk verzet om alles 

te organiseren. Erg spijtig dat bijna alles niet kan doorgaan. In overleg met de commissie heeft het 

bestuur besloten alle jubileumactiviteiten te verplaatsen naar 2021. Dit geldt onder voorbehoud  ook 



voor de afsluitende feestavond op zaterdag 26 september. Het 40-jarig jubileum wordt dus een 

jaartje opgeschoven! 

Het bestuur hoopt dat iedereen voldoende is ingelicht en begrip van alle leden. Mochten er nieuwe 

ontwikkelingen zijn, dan worden de leden op de hoogte gehouden.  Blijf lekker sportief bezig en houd 

het gezond, met aandacht voor de ander! 

Bestuur Tourclub Rijssen. 

 

 


