
VAN DE BESTUURSTAFEL 

Nieuws uit de bestuursvergadering van 7 november 2016 

 

• Nieuw bestuurslid 

We kunnen dit keer gelukkig melden dat Raymond Groenen de gelederen van het bestuur gaat 

versterken. Raymond is nog niet zo lang lid en wil zich graag inzetten voor de vereniging. Hij zal zich 

in de volgende Nieuwsbrief zelf verder aan jullie voorstellen. We blijven op zoek naar nieuwe 

bestuursleden, dus als je interesse hebt, geldt nog steeds dat je kunt melden! 

 

Jaap Zantingh heeft aangegeven dat hij per 2017 gaat stoppen  als toertochtencoördinator. Ook voor 

deze functie is dus nu ook een vacature. Als je hierover meer wilt weten, mail dan even met Jaap: 

jzant@home.nl 

 

• Bericht van de penningmeester  

Bij het opzeggen van het lidmaatschap en de incasso van de contributie gaat zo af en toe wel eens 

iets mis. Daarom nog eens een aantal zaken op een rijtje: 

1. Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd voor 1 december op het mailadres 

ledenadministratie@tcdepeddelaars.nl Heb je niet voor 1 december opgezegd, dan moet de 

de afdracht aan de NTFU gewoon betaald worden en kunnen wij je dus pas voor een volgend 

jaar uitschrijven. 

2. Wijzigingen in adres, bankrekeningnummer e.d. ook altijd even melden bij de 

ledenadministratie via hetzelfde emailadres. 

 

• Nieuws uit de NTFU 

Let op: je huidige NTFU-ledenpas – waar je o.a. korting mee krijgt bij 

toertochten – blijft voor altijd geldig. Je ontvangt in januari dus geen nieuwe 

ledenpas. Door de ontwikkelingen binnen Scan&Go is de ledenpas met een 

jaartal erop overbodig geworden. Daarnaast vind je sinds kort via 

Fietssport.nl ook je ledenpas digitaal. Maak hiervoor een basic account aan 

op Fietssport.nl en voer op de pagina ‘mijn gegevens’ je NTFU-lidnummer in. 

De barcode die je ziet is je ledenpas, maar dan op je mobiel – handig!  

 

Vanaf 1 januari 2017 wordt de NTFU fietsschadeverzekering uitgebreid. Zo 

wordt deelname aan wedstrijden toegevoegd aan de verzekering en is de 

vergoeding van accessoires verhoogd naar € 350,-. En deze uitbreidingen 

hebben geen gevolgen voor het lidmaatschapstarief.  Ga voor meer 

informatie naar www.ntfu.nl 

 

• Aanbieding fietsdragers 

Via Freddy Hoge, lid van de toerclub en werkzaam bij Automat 

Emmen, kregen wij de volgende aanbieding binnen: 

 

Hierbij de superscherpe aanbieding voor de Peddelaars (op = op) Let 

wel! Geldt alleen in filiaal Emmen, en is eventueel bij mij thuis af te 

halen in Hollandscheveld. Dit kan het best worden afgesproken via de 

mail:fhooge@automatemmen.nl 

 

 



Fietsdragers voor op de trekhaak: 

932 easyfold 7 polig van € 525.- voor € 409.-  

931 easyfold 13 polig van € 589.- voor € 449.- 

925 velocompact 7 polig voor € 279.- 

 

Fietsdragers voor op het dak: 

532 Freeride (niet geschikt voor carbonframe) van € 65.95 voor € 55.- 

598 Proride (ook geschikt voor carbon frame bij gebruik van carbonframe protector € 19.95) 

van € 121.96 voor € 99.- 

Voor degenen die geen allesdrager in het bezit hebben bieden wij op vertoon van de clubpas 15% 

korting bij aankoop van een Thule allesdrager.  

Voor details zie www.thule.com Op alle bovenstaande producten geld een garantietermijn van 

maar liefst 5 jaar.  

 

• Afwikkeling Green Mountain Tour 

Voor de financiële afhandeling van de Green Mountain Tour zijn we nog op zoek naar iemand die de 

boeken van deze tocht wil controleren namens de vereniging. Meld je aan op 

info@tcdepeddelaars.nl 

 

Voor het laatste nieuws omtrent de verbouwing van het clubhuis verwijzen we graag nog een keer 

naar deze speciale Nieuwsbrief: 

http://www.tcdepeddelaars.nl/downloads/nieuws/2015/PEDDELAARS%20-%20PROJECTGROEP.pdf 

 

• Belangrijke data: 

Zaterdag 31 december  Oliebollentocht 

Woensdag 1 maart 2017 Algemene ledenvergadering   

 

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 J. Meesters, Fluitenberg 

• Adreswijzigingen: 

o M. Groeneveld, van Groningen naar Groningen 

o J. Timmerman, van Hoogeveen naar Pesse 

• Opzeggingen: 

o M. Heijs-Strolenberg, Hoogeveen 

o P. Huisen, Hoogeveen 

o A.J. Lensen, Hoogeveen  

o E. Fik, Hollandscheveld 

o M. Benjamins, Schuinesloot 

o E. Mensink, Wilhelminaoord 

 

Het aantal leden  per 31-10-2016: 433 


