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Toercommissie : Rob Klop, 072-5335002-/-Piet-Hein Horsten, 072-5896191 7 
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Website / Email : www.tcav.nl / postbus@tcav.nl 10 
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Redactie   : Jack Narold, 06-31780394 13 
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Kopie inleveren voor de maand maart voor 8 maart 2015 15 
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Inleveradressen Kopie: 17 

Jack Narold 
Rottumstraat 4,  
1825 NM Alkmaar 
J.narold1@upcmail.nl  
 

Advertentie prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per 

jaar; aanmelden bij de redactie 
 
Contributie 2015 
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 46,00 per jaar 
Elk volgend gezinslid   : € 30,00 per jaar 
NTFU lid bij andere vereniging  : € 20,00 per jaar 
Jeugdleden t/m 17 jaar   : € 22,50 per jaar 
 
Aanmelden nieuwe leden: zie de website en download het inschrijfformulier of bel de ledenadministratie 
 

Kijk regelmatig op onze website voor de actuele informatie van dit moment!! 
 

Lid worden?  

Bel het 

Secretariaat  

072- 5333527 

http://www.tcav.nl/
mailto:t.demaare@gmail.com
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Gezocht: Nieuwe voorzitter voor TCAV 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur 
 

De ledenvergadering vindt plaats in het Sportpaleis, Terborchlaan 200 te Alkmaar 

De datum is 27 februari 2015 om 19.30 uur,  let op dus eerder dan voorgaande jaren! 
 
 

De gang van zaken in 2015. 
In de periode rond 16 februari kunnen de deelnemers aan de competitie hun computergegevens van het jaar 2014, 

zomer + winter, doorgeven. Dat kan per mail, per telefoon of per post. 

Adres: Willem de Vroomen 
Post:  Marskramerstraat 1  1825 DV  Alkmaar 

Mail:   willemdevroomen@versatel.nl 

Tel.:  (072)-5616462 
 

Het inschrijven voor de nieuwe competitie 2015 kan tijdens het 

afhalen van de toerbescheiden. 
Op vrijdag 6 maart van 7 tot 9 uur ’s avonds en op zondag 8 maart 

van half 9 tot 11 uur. 

Dan wordt ook het inschrijfgeld van € 15.- afgerekend.  

Breng dan ter controle uw computer mee.  
Deed u in 2014 niet mee aan de competitie? 

 Geen probleem, u kunt op 6 of 8 maart gewoon inschrijven voor het 

jaar 2015. De kilometers uit voorgaande jaren blijven geregistreerd. 

 

Gerard Meereboer - Truus  
Deze keer geen gezellig verhaaltje over fietstochten van de club. 

Van de week kreeg ik een mailtje toegestuurd van onze penningmeester met het verhaal van Gerard. 

Gerard is thuis van zijn dak afgevallen en heeft daarbij een dwarslaesie opgelopen. Kan dus helemaal niet meer 
lopen en fietsen. Is vanaf zijn middel totaal verlamd. 

Vanmiddag ben ik bij hem op bezoek geweest in het ziekenhuis namens onze club. Dat vond hij erg leuk, en wilde 

graag met mij praten over de tochten die hij vroegen met Alcmaria gefietst heeft. Zo heeft hij wel drie keer Alkmaar 
Duitse grens gefietst. Zelfs een keer helemaal in zijn eentje, omdat hij niet mee kon fietsen, op de dag dat de tocht 

werd verreden met de club. Had het ook nog over de kaasstedentoer. Wist nog te vertellen over de busreis naar 

Nijmegen waar het fietsmuseum werd bezocht.  En over een of andere feestavond in een soort clubhuis waar werd 

gedanst. Jaren geleden dus allemaal. Nu komt er van dat alles niets meer. 
Toen ik bij hem weg ging vroeg hij mij jullie allemaal de groeten te doen. 
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Misschien willen de mensen die hem nog kennen van vroeger eens een kaartje sturen. Zelf heb ik afgesproken, om 

hem eens op te zoeken in Heliomare. Misschien is dat ook een idee voor de mensen die ooit eens samen met hem 

hebben gefietst. En ik moet zeggen, het is geen straf om hem op te zoeken want hij is optimistisch en gaat er voor.  

 

Agenda voor de Ledenvergadering vrijdag d.d. 27 febr. 2015 
 

Aanvang 19.30 uur 
 

1. Opening 
 

2. Stanton kledingpresentatie 
 

3. Ingekomen stukken 

 

4. Verslag jaarvergadering 2014  

 

5. Verslag secretaris 

 

6. Verkiezing bestuur / afscheid 

 

7. Kascommissie 

 

8. Verkiezing kascommissie 

 

Pauze 

 

9. Financiën (zie bijlage) 

 

10. Toercommissie 

 

11. Website nieuws 

 

12. Clubblad / Nieuwsbrief 

 

13. Huishoudelijk reglement (zie bijlage) 

 

14. Prijsuitreiking computerrijden 

 

15. Rondvraag 

 

Sluiting 
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Verslag Algemene ledenvergadering d.d.: 21 feb. 2014 te Alkmaar 
 

Afmeldingen:   
Ad en Anneke den Ouden, Piet Hein Horsten, Sam en Lida Krom, Bert en Yolanda Kramer, Harm Schneider, John 

Water, Ben Rasch, Henry Balink, Pieter de Jong, Robert Makkus, Cees Jongen, Tineke Scholten, Rob Klop. 

 

Opening: 

Onze voorzitter Willem Tolman opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 Zoals gewoonlijk open ik de vergadering met een kort woord over het afgelopen jaar en een blik op de toekomst. 

Het afgelopen jaar was voor de vereniging een jaar waarin niet heel veel speciale zaken zijn voorgevallen. Er was dit 
jaar geen buitenland trip. Waarbij ik de trip naar de Alpen door een groep leden natuurlijk wel even wil noemen. 

Wel was er de driedaagse met nieuwe organisatoren. Bij de binnenkomst van de deelnemers kreeg ik de indruk dat 

iedereen enthousiast was over de enigszins gewijzigde opzet. Het verbaast mij dan ook dat er voor dit jaar te weinig 

aanmeldingen zijn voor dit evenement waardoor het misschien niet doorgaat. Achter de schermen is er wel veel 
gebeurd. We kregen te maken met verscherpte eisen van het PWN voor onze ATB tochten. Toch zijn we er in 

geslaagd om een mooi alternatief te ontwikkelen met heel veel tevreden deelnemers. Vervolgens kondigden hier in 

het sportpaleis de veranderingen zich aan met het vertrek van Adrienne. Gelukkig is dit voorlopig opgelost met een 
nieuwe uitbater Peter Strabbing. We hebben ook de digitalisering van ons clubblad ten uitvoer gebracht en geven toe 

dat dit nog niet helemaal vlekkeloos verloopt. Ondanks de problemen waar we tegenaan lopen is het bestuur vast van 

plan om hier mee door te gaan. We voelen ons hierbij gesteund door de enquête uitslag onder de leden. Dezelfde 

enquête vroeg ook uw mening over nieuwe clubkleding.  De uitslag voor de aanschaf van nieuwe kleding was nog 
niet overtuigend genoeg om er nu al mee te starten. Het bestuur heeft het huishoudelijk reglement van de vereniging 

herzien en onder andere daar de reisvoorwaarden in opgenomen die gehanteerd moeten worden als er meerdaagse 

trips naar elders worden georganiseerd. Dit was noodzakelijk om transparantie te geven voor de deelnemers en 
gedoe achteraf te voorkomen. De toekomst van de vereniging: Op een paar punten dreigt het niet goed te gaan met 

onze vereniging. Er is sprake van een teruggang in ledenaantal. Nu is dat bij veel toerverenigingen het geval, maar er 

zijn er ook bij die aanwas hebben van leden. Nu zal het voor het gemiddelde lid geen slapeloze nachten geven, maar 
uiteindelijk is het toch bedreigend voor het voortbestaan van de vereniging en vooral voor de activiteiten in de 

vereniging. Ik pleit, als afscheidnemend voorzitter, dan ook dat dit blijvend aandacht moet hebben bij het bestuur. 

Een tweede punt is de bezetting in het bestuur. Een vereniging heeft een bestuur nodig. Een compleet bestuur is het 

fundament van de vereniging. Bij elke vereniging is de invulling van bestuursfuncties een probleem. Ik treed 
vanavond af als voorzitter omdat mijn termijn er op zit. Volgend jaar zullen er weer vacatures ontstaan. Er zit zeker 

onder de leden capaciteit om een bestuursfunctie in te vullen en ik roep daarom iedereen op om te zorgen voor een 

compleet bestuur voor TCAV. 

Ingekomen stukken. 

De secretaris meldt geen ingekomen stukken. Behoudens de genoemde afmeldingen van 17 leden. 

Verslag Jaarvergadering 15 februari 2013: 
Van de leden werden geen opmerkingen gemaakt op dit jaarverslag zodat deze met algemene stemmen is 

aangenomen. 

Jaarverslag Secretaris: 
Het bestuur is in 2013 11x bij elkaar gekomen 
Deze vergaderingen vonden plaats bij toerbeurt thuis bij de bestuurders. In deze vergaderingen heeft het bestuur alle 

lopende en niet lopende zaken in goede harmonie besproken en afgehandeld. In het jaar 2013 zijn we geëindigd op 

116 leden. Waarvan 104 leden 10 gezinsleden en 2 leden die van 2 verenigingen lid zijn (M leden ) In totaal hebben 

er 27 leden opgezegd en 5 hebben zich aangemeld. We zijn dus in het jaar 2013 22 leden achteruit gegaan.  
Dit is een zorgelijke ontwikkeling, het bestuur zal zich beraden hoe het tij te keren. 

Verkiezing bestuur: 
Na 3 jaar in het bestuur gezeten te hebben houdt onze voorzitter Willem Tolman er mee op. 

Een half jaar geleden is dat bekend gemaakt aan alle leden, maar het is niet zo dat er nieuwe voorzitters in de rij 

staan. Later in deze vergadering komen we er op terug. 

Kascommissie: 
De kas werd gecontroleerd door de heren Jan Geert van der Bijl en Sander Meijer. 

Zij verlenen de penningmeester Decharge voor het boek jaar 2013 

Applaus voor de Penningmeester. Jan Geert van der Bijl treedt af, hij heeft er 2 jaar opzitten.  
De penningmeester heeft succes vol gelobbyd. Voor het boekjaar 2014 hebben  Sander Meijer en  

Robert Birekoven zich beschikbaar gesteld en Marijke van Sluis als reserve. 
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Financieel jaarverslag: 
Willem de Vroomen, penningmeester, het is zijn eerste financieel jaarverslag begint met de uitleg van de Begroting 

2014 en financieel overzicht. En de balans van 2013.De begroting en fini overzicht gaven weinig problemen. Tot de 
balans, waarop een afschrijving stond van 5000,00 euro op de voorraad van club kleding. Na een discussie met de 

leden, is het volgende in stemming gebracht. Geen afschrijving en de kleding met 50% korting verkopen en voor 

nieuwe leden een wielershirt ter verwelkoming overhandigen.  
Eerst werd in stemming gebracht 50% korting en de balans weer met  5000 euro opvoeren. 

Alle leden stemden voor.  

2
e
 stemming nieuwe leden verwelkomen met een gratis wielershirt. 

14 leden stemden voor en 18 tegen, voorstel verworpen. 
Wat wel jammer is gezien de terugloop van leden. 

Vraag uit de vergadering, wordt er nagegaan waarom leden opzeggen . Is donateur zijn geen optie? 

Het bestuur gaat dit na, het is wel zo dat wij het  leden bestand hebben  opgeschoond. er stonden leden op de lijst die 
er niet op horen en er zijn leden die opzeggen die al jaren niet meer fietsen. Wij gaan deze leden aanschrijven om 

donateur te worden. 

Het minimum bedrag wat voor donateurs hebben we vast gesteld op 15 euro.  
Voor het boekjaar 2014 wordt geen verhoging van de contributie door gevoerd.  

Wel worden de kosten voor deelname aan de toertochten verhoogd. 

De deelname kosten voor het seizoen 2014 zijn als volgt vastgesteld:  

 Zondag ritten en overige tochten tot 100 kilometer: € 1,50; 
Tochten van 101 tot 150 kilometer:  € 2,00;  

Tochten van 151 en meer kilometers: € 2,50. 

Toercommissie: 
Helaas geen toercommissie aanwezig. 

De commissie van de driedaagse ziet voor dit seizoen af om een driedaagse te organiseren. De rede is dat er te 

weinig aanmeldingen zijn binnen gekomen.  Dit gaf weer een discussie met de zaal, waarom niet toch organiseren 
ondanks ook al is het maar voor 10/ 15 leden.De driedaagse commissie vindt de kosten dan uit de hand lopen en om 

het vele werk te verrichten voor zo weinig leden geen optie. 

Volgens  Anton van Nimwegen zou ook te weinig communicatie de reden  kunnen zijn, de commissie is het daar 
niet mee eens, er is meer dan genoeg gedaan om de leden te informeren. 

De commissie buitenlandse reizen staat goed in de steigers, alles is bijna afgesproken en vast gelegd. Op dit moment 

gaan er 30 leden mee.  

Het toer programma 2014 is afgedrukt en wordt later op de avond uitgedeeld aan de aanwezigen.  
En wordt ook weer uitgedeeld aan de bekende fietsen handelaren.  

Computertijden: 
De registratie voor de competitie voor het grootste aantal verreden kilometers wordt vereenvoudigd:  

De zomer- en winterkilometers worden niet meer apart opgeteld. De kilometers worden één maal per jaar 

geregistreerd bij het afhalen van de toerbescheiden. De start is in 1 maart 2014, dan worden de kilometerstanden van 

de deelnemers genoteerd. De kosten per deelnemer € 15.— Zijn per jaar. Er wordt dus niet meer per kilometer 
afgerekend. Aan de competitie verandert niets. Alle kilometers worden jaarlijks opgeteld en de daarbij behorende 

bekers en wereldbollen blijven gehandhaafd. Dit voorstel is met 3 tegen stemmers aangenomen. 

Huishoudelijk reglement: 

De vergadering vond dat de wijzigingen welke zijn doorgevoerd in het HR zichtbaar het moeten zijn. 
Afgesproken is dat alle leden digitaal het HR opnieuw krijgen toegestuurd met de wijzigingen die zijn aan gebracht 
daarop aangegeven. Opmerkingen worden doorgeven naar de secretaris. 

Clubblad / nieuwsbrief:  
Het clubblad wordt definitief digitaal verspreid. Er zijn nog problemen met de E-mail adressen, we hebben nog niet 
alle E-mail adressen van de leden, vandaar ook het verzoek om op de presentie lijst uw E-mail adres te zetten. De 

bedoeling is om en om ene maand en een  nieuwsbrief de volgende maand een clubblad te laten verschijnen.We 

hebben nog leden die niet voorzijn van een E-mail adres, vanzelf sprekend krijgen deze leden deze informatie per 
post toegestuurd.  
Voor veel leden is het wennen, maar uiteindelijk besparen we ook veel geld  om op deze manier alle leden te 

informeren. 

Rondvraag: 
Ik kon het niet goed bijhouden het was nogal hectisch. Belangrijke opmerkingen: 

Als toer tochten niet doorgaan terwijl deze wel zijn aangekondigd dat dan door goed communiceren  alle leden 
daarvan op de hoogte worden gebracht. 

De website beter bijhouden en aanpassen. Toerprogramma s van vorige jaren verwijderen. 
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Waarom wordt er niet meer in club kleding gereden? Een goede opmerking, wij willen alle leden ook vragen om bij 

VTT tochten in club kleding te verschijnen goed voor de uitstraling naar buiten, en ook om nieuwe leden aan te 

trekken.  

Prijsuitreiking: 
Ook dit seizoen is er weer heel wat afgefietst. 

Peter Does heeft dat weer helemaal uitgezocht, De complete lijst wordt via een nieuwsbrief bekend gemaakt. 
De winnaars met de meeste kilometers gereden in 2013 zijn: 

Bij de Dames Truus de Maare en bij de heren Hans Bos. 

Beide werden verblijd met de daar bij behorende beker. 

Sluiting:  
Niets meer aan de orde zijnde en iedereen dankend voor hen inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur.  

Helaas er heeft zich nog niemand aangemeld het bestuur te komen versterken, wel jammer want een voltallig bestuur 
is belangrijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Er blijven op deze manier werkzaamheden liggen.  

 

De naborrel was weer ouderwets gezellig, waarbij ook de toerbescheiden werden uitgereikt. 

 

Rooster van Aftreden per februari 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle jarigen van februari 2015 van Harte Gefeliciteerd! 
 

Februari  2015 
06 februari Cees Adrichem 

07 februari Hans van Sluis 

12 februari Hans Korsman 

12 februari Gerard Meereboer 
15 februari Henk Winder 

15 februari Annita Meeken-Krom 

17 februari Sander Meijer 
19 februari Peter Does 

20 februari Robert Boek 

21 februari B. Kouwen 

23 februari H. Witte 
 

 
4 januari 2015 - Noord Hollands Langste – Piet Hein               

Als onze leden dit onder ogen krijgen zitten we alweer ver in 2015, maar nu ik er zo vers van de pers aan dit 

verslagje begin wil ik ieder bekend en onbekend lid van Alcmaria een heel voorspoedig, gezond en sportief 2015 

toewensen. Bij deze dus. 

 
Zaterdag 3 januari 2015 was een naargeestige dag met veel regen, maar zondag heet niet voor niets zondag. Het 

werd 4 januari een mooie fietsdag met veel zon. Daarbij een flink aantal deelnemers waarvan er ditmaal al zo’n 150 

gebruik maakten van de Scan en Go mogelijkheid (bediend door Peter Does en Rinke de Hoop) en een prachtige 
opbrengst van 3000 euro voor het goede doel Homeride; zie eventueel www.homeride.nl  Onze secretaris Wim 

Westphal ging voor de gezamelijke fietsclubs naar Den Helder om de cheque uit te reiken. 

 

Functie Naam Aangetreden Herkozen Aftredend 

Voorzitter Vacant  -  

Secretaris Wim Westphal 2012 - 2015 

Penningmeester Willem de Vroomen 2013 - 2016 

Bestuurslid Rob Klop 2006 2012 2015 

Bestuurslid Piet-Hein Horsten 2010 2013 2016 

     

Commissieleden     

Redactie Clubblad Jack Narold 2014  2017 

     

     

http://www.homeride.nl/
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Ook deze keer liep de voorbereiding niet 100% gladjes. Was er bij de eerste rit op 9 november de afgesloten Zeeweg 

waardoor onze helpers niet, of met improviseren, hun post konden bereiken, werden we op de tweede rit van 7 

december geconfronteerd met afgesloten wegen in het StaatsBosBeheergebied, enkele dagen vòòr 4 januari dreigde 

de inschrijvingstafel onbemand te raken door ziekte van Jos Huisman (secretaris van “Het Overkoepelend”); hoe 
geweldig is het dan dat één telefoontje naar Yvonne van Nimwegen, Yda de Hoop en Annie van Riemsdijk genoeg 

is. En druk hebben ze het gehad! Maar bij de inschrijving liep het hierdoor wèl 100% gladjes. 

 
Op “onze” route tot Camperduin zijn de achterrijders Peter Rol en Esther Busch gelukkig geen problemen tegen 

gekomen. Later hoorde ik dat er helaas een flink aantal fietsers niet bij Strandbad Noord van het strand afgegaan is, 

maar zo is door gereden tot Schoorl aan Zee; die rijders hebben dan dus bijna het hele ATB-parcoursdeel gemist. 
 

Nog één ritje te gaan dit winterseizoen op 1 februari. De “rayonhoofden” zal ik voor de voorbespreking uitnodigen 

op zaterdagochtend 24 januari om 9.30 uur. 

Ik hoop dat alle medewerkers nog een keer hun beste beentje willen voorzetten om toch weer van een geslaagd 
winterseizoen te kunnen spreken. 

 
ATB tochten 2015 

ZONDAG 15 februari 2015 Winkel Niedorper Kaaitjes   start 9.00-9.30 uur 
 

 

Het nieuwe jaar net begonnen en nu weer een ATB tocht, de derde tocht! 
Noord-Hollands Langste, Alkmaar - Den Helder. 65 km. - Truus 
Al vroeg in de morgen scheen het zonnetje. Er was wel een stevige wind uit het Noorden. Dus dat was tegenwind 

fietsen. En dat over het strand. Gelukkig was het strand goed te doen, zo als ik het had bekeken om 10 uur in de 

morgen. Hoe het verder bij Camperduin was weet ik niet. 

Wat wij zelf wel hebben ervaren is dat je bij de afgang bij Camperduin, nadat je een heel nieuw stuk strand over 
gefietst bent, ook héél veel mul zand tegenkom waar je van je fiets af moet. En dan is het een behoorlijk lang stuk 

wat je door het mulle zand moet lopen, en daarbij ook nog wat omhoog ga. Maar ach, dat hoort bij het 

mountainbiken. Het moet natuurlijk niet allemaal vanzelf gaan. 
Er waren totaal 560 deelnemers. Waarvan er toch een aantal verkeerd gereden zijn in Bergen aan Zee. Die gingen op 

het strand rechtstreeks door naar Schoorl aan Zee. Hebben dus niets van het fiets crossparcours  gezien in de 

Schoorlse bossen.Misschien hebben ze het ook wel expres gedaan en wilden ze alleen op het strand fietsen. 
De opbrengst voor het goede doel (Home Ride) was 3000 euro. Een fantastisch bedrag waar ze zeker erg blij mee 

zullen zijn.  

Er zijn zover het bekend is geen ongelukken gebeurd op 

het stuk parcours waar Alcmaria Victrix 
verantwoordelijk was. Hoe het verder vanaf Camperduin 

is gegaan weet ik niet. 

 
Dan hebben we natuurlijk ook nog een tweede ATB tocht 

gehad een maand eerder. Dat was een tocht waar de 

mannen van de organisatie veel slapeloze nachten van 

hadden. 
Het was namelijk zo dat er verschillende wegen in het 

bos werden opgeknapt. En dat hebben ze gedaan door te 

gaan betonnen. Tijdens de ATB tocht was dat nog niet 
klaar en moesten er allerlei omleidingen gemaakt worden.  

Tijdens het fietsen op het fiets crossparcours moesten de fietsers die wegen oversteken. Dat was erg gevaarlijk 

omdat dat beton 15 centimeter dik was. Dus een behoorlijke stootlaag als je daar tegen aan fietste. Ik stond als post 
bij zo een oversteek en stond steeds te brullen, oppassen STOEPRAND!!!  

En de fietsers moesten nu twee keer de Schoorlse Nok over dus het was een vermoeiende tocht deze keer. Naar 

Schoorl aan Zee konden ze niet, aangezien de weg daar naar toe afgesloten was. Het schijnt dat er een fietser bij het 

afdalen van de Nok zijn sleutelbeen gebroken had, maar naderhand heb ik gehoord dat hij niet mee deed met onze 
tocht .Verder hoorde ik dat Piet Hein als achterrijder op de terugweg naar Alkmaar een lekke band kreeg. Hij had 

niet te veel kleren aan, plus dat het was gaan regenen , hij werd dus erg koud. Maar gelukkig kwam er nog een auto 

langs met Posten van  onze club, die Pietje Hein hebben meegenomen naar de wielerbaan. Zo liep dat gelukkig weer 
goed af. 



   9 

Nu rest ons nog een laatste tocht dit seizoen en dan hebben we alweer de jaarvergadering op 27 februari. Komt dus 

allemaal daar naar toe ,want dat is altijd een gezellig weerzien na de winter periode. En denk erom, het begint deze 

keer al om half  8! 

 

Fietssponsortocht 

Wat is het? 
Clubkas spekken 

In onze omgeving zijn honderden verschillende verenigingen en stichtingen actief. Het is uiteraard niet 

mogelijk alle partijen individueel te ondersteunen. Daarom organiseren wij de Rabobank Fietssponsortocht: 
een sportief evenement waarmee we willen laten zien dat we het verenigingsleven in de breedte een warm 

hart toedragen. Door deelname aan de Rabobank Fietssponsortocht kan een bijdrage voor de clubkas worden 

verdiend. De tocht vindt plaats op 6 juni 2015. 

 

Met de hele groep 
Elke vereniging of stichting kan zich met één groep van minimaal 2 en maximaal 10 personen inschrijven. 

Alle deelnemers krijgen bij de start een tasje met wat drinken en de route. Voor elke persoon die de tocht 

voltooit, maken wij € 30,- naar de clubkas over. De maximum bijdrage voor de clubkas kan dus oplopen tot 

€ 300,- per vereniging/stichting. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend deelnemen (zelfstandig 
fietsen) onder begeleiding van een volwassene. 

Inschrijving 
De inschrijving voor Fietssponsortocht 2015 start medio maart. Houd de website in de gaten. Om in te 

mogen schrijven dient uw vereniging/stichting te voldoen aan een aantal voorwaarden. 

 
Fietsen in Spanje 
Petro Ballemans runt in Castalla (dat ligt 60 km van Alicante) Casa 
Camaleon.  

Wij, Nettie en Ruurd Huikeshoven (vrienden van Piet Hein Horsten) hebben 
daar een prachtige week gehad. 

De tochten waarvan hij de routebeschrijvingen geeft en de maaltijden die hij 

maakt, zijn grandioos! Van harte aanbevolen! In de oude reisgidsen van 
Cycletours kom je hem tegen. En hij is te vinden op www.casa-

camaleon.nl.Je kan je van het vliegveld van Alicante laten ophalen door 

Petro. En hij heeft fietsen te huur! 

 

Toerprogramma maart 2015 
DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT 

 

AFSTAND STARTTIJD € STEMPELTAFEL 

VR  06 AFHALEN TOERBESCHEIDEN 
 

 19.00 – 21.00  Bestuur 

ZA   07 WARMING-UP-TOERTJE GT 

 

NTB 9.00 1.50 Jack  / Rob K. 

ZO   08 
AFHALEN TOERBESCHEIDEN 

 8.30 – 11.00  Bestuur 

ZO   08 DE   ZONDAGPLOEG GT 

 

NTB 9.00 1.50 Cees / Peter 

ZA   14 CLUBTRAININGSTOERTJE    GT 

 

NTB 9.00 1.50 Jack  / Rob K. 

ZO   15 DE   ZONDAGPLOEG GT 

 

NTB 9.00 1.50 Cees / Peter 

ZA   21 CLUBTRAININGSTOERTJE    GT 

 

NTB 9.00 1.50 Jan Dekker / Rob K. 

ZO   22 DE   ZONDAGPLOEG GT 

 

NTB 9.00 1.50 Cees / Peter 

ZA   28 LENTETOERTOCHT   GT 

 

95 KM 9.00 1.50 Robert B / Karel de B  

ZO  29 DE   ZONDAGPLOEG (zomertijd)         

(zomertijd) 
GT 

 

NTB 9.00 1.50 Cees / Peter 

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/alkmaar/sponsoring/fietssponsortocht/#tab1
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/alkmaar/sponsoring/sponsoring#tab2?ra_resize=yes&ra_width=&ra_height=&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes
http://www.casa-camaleon.nl/
http://www.casa-camaleon.nl/
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