
VAN DE BESTUURSTAFEL 

Nieuws uit de bestuursvergadering van 11 juli 2016 

 

 Renovatie renbaan/clubhuis 

De renovatie is gestart. We zoeken nog steeds vrijwilligers die mee willen helpen met bepaalde 
taken. Ben je handig of onhandig? Alle hulp is welkom en nodig om de renovatie helemaal rond te 
krijgen, omdat we met een krap budget zitten. Zie ook de oproep op de website! Meld je aan!  
 

 Green Mountain Tour 
Ook voor de Green Mountain Tour op zaterdag 20 augustus 
kunnen we voor bepaalde taken nog vrijwilligers gebruiken. 
We willen er met elkaar een mooi evenement van maken, 
maar daarvoor hebben we de inzet van veel leden nodig! 
De uitgebreide PR campagne rondom deze tocht werpt 
inmiddels vruchten af, want het aantal voorinschrijvingen 
heeft inmiddels de 150 gehaald. Ze komen uit het hele land! 
De promotiefilm is via Facebook vele duizenden malen 
bekeken. Mocht je deze nog niet gezien hebben en geen 
facebook hebben, je kunt hem ook zien door op deze link te 
klikken: www.youtube.com/watch?v=5v4wKKgPVDo 
We zijn uiteraard erg blij met oud profrenner Henk Lubberding als ambassadeur van deze tocht. Hij 
zal 20 augustus ook meefietsen! 
Op de website vind je verder alle informatie over het fietsprogramma en het omvangrijke 
randprogramma: greenmountaintour.nl 
 

Kijk voor meer info en het laatste nieuws altijd op www.tcdepeddelaars.nl 

En voor de activiteiten van de renafdeling op www.peddelaars.nl 

 

Ledenbestand: 

 Nieuwe leden: 

o W. Loosman 

o D. de Vaal, Hoogeveen 

o A. ter Heide, Hoogeveen 

o R. Groenen, Hoogeveen 

 Adreswijzigingen: 

o H. Pannekoek, van Hoogeveen naar Koekange  

o G. Offerein, van Hoogeveen naar Hoogeveen 

 Opzeggingen: 

o E. Lindenholz, De Wijk 

o A. Lindenholz, De Wijk 

o J. Bisschop, Hoogeveen 

o P. Hendriks-de Vries, Fluitenberg 

o G. Kruimink, Coevorden 

 Overleden: 

o J. Santinge, Hoogeveen 

 

Het aantal leden  per 30-06-2016: 437 
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