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MTB-tocht (onder voorbehoud)
Zondag 2 januari 2022 – 9 uur

Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen!
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42e Jaargang nr 10, november 2021
Het Bestuur:
VOORZITTER

SECRETARIAAT

PENNINGMEESTER

Hans Bos

Robert Makkus

Peter Does

Justus van Effenstraat 62

L. Couperusstraat 38

Frans Mentonstraat 36

1813 KW Alkmaar

1822 LD Alkmaar

1816 HM Alkmaar

072-5400648

072-5116683

j.hansbos@live.nl
Toercommissie
Adres
Bank
Website / Email
Webbeheerder
Lief en Leed

robertmakkus@gmail.com
loepet@upcmail.nl
: Sander Meijer / Robert Makkus
: Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar
: Rabo bank IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85
: www.tcav.nl/tcav.bestuur@gmail.com
: Sander Meijer
: A en B groep Ferry Ronde en Hans Bos
: C-groep Klaas Roos en Patrick Dekker
: Zondag groep Yolanda Kramer en Marijke v/d Sluis
Redactie
: Jack Narold, tel.nr 06-31780394
Ledenadministratie : te.nr 06-14898935, sander.meijer@gmail.com
Vertrouwenspersoon : Annie Peppelenbos, tel.nr 06-55174008
Aanmelden nieuw lid: Download het aanmeldformulier vanaf de website en stuur deze naar Sander Meijer

van de ledenadministratie.
Afmelden lidmaatschap: alleen schriftelijk bij de ledenadmin. voor 31 december iedere jaargang.

Kopy maand december/januari inleveren voor 15 december 2021
Inleveradres Kopie:
Jack Narold, Rottumstraat 4, 1825 NM Alkmaar
j.narold1@upcmail.nl, tel.nr 06-31780394

Contributie 2021

Advertentie prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar;
aanmelden bij de redactie

Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 58,00 per jaar
Elk volgend gezinslid
: € 43,00 per jaar
NTFU lid bij andere vereniging
: € 26,00 per jaar
Jeugdleden t/m 17 jaar
: € 22,50 per jaar

Kijk regelmatig op onze website voor de actuele informatie van dit
moment en bij twijfel over het doorgaan van de tocht!
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Stukje van de voorzitter – Hans
Beste leden,
Het seizoen zit er helaas weer op, een seizoen dat uiteindelijk is mee gevallen, de corona beperkingen
werden half mei opgeheven, zodat we weer als groep konden rijden. De
verplichtingen bij de restaurants maar voor lief nemen. Een seizoen met
weinig zware kwetsuren, wel wat kneuzingen en schaven, ofschoon Toon in
de sluitingsweek met zijn MTB-groep een schouderkop breuk op liep, Toon
een voorspoedig herstel toegewenst.
Uiteindelijk is er met succes ook nog een driedaagse gehouden in
Ootmarsum, alom tevredenheid en dat terwijl het weer niet echt mee zat.
Gemiddeld was er bij de geplande tochten ook een goede opkomst, alleen de woensdagen
zijn niet te verslaan, soms wel 25 a 30 deelnemers verdeeld over diverse groepen, en de zondag groep
die dit seizoen een nieuw leven werd in geblazen mede door Bert en Yolanda met als mede weg kapitein
Nico hadden geen klagen bij gebrek aan opkomst. En als laatste de Sluitingstocht met maar liefst 34 man
op pad, helaas wel geen zon maar wel met weinig wind was het goed fietsweer. En liet Peter onze
penningmeester zich van de goede kant zien, want naast het uitdelen van de mooie fietssokken nam hij
de koffie met gebak bij restaurant de Goudvis in Sint Maartenszee voor zijn rekening. Het winterfietsen
is ook weer van start gegaan en bij de eerste keren was de opkomst groot, zelfs een aantal zondag
rijders gaan hier op de zondag ook mee starten en doen dit ook via de appgroep. Vorig seizoen zijn alle
MTB-tochten afgelast. De overkoepelende organisatie kwam nog vrij onverwachts met het voorstel om
in ieder geval de Noord Hollands Langste op 2 januari alsnog door te laten gaan, Robert gaat hier verder
mee aan de slag. Tevens verwelkomen ons nieuwste lid en wel Mirjam Hoogeterp, Mirjam van harte
welkom bij de vereniging.
Het voorstel van Yolanda Kramer om bij lief en leed per groep een of twee contactpersonen te
benoemen, zodat niet alles bij een persoon op zijn bordje terecht komt is uitgewerkt en met de
desbetreffende personen door genomen. Mocht u iets signaleren in de groep waarvan je denkt dit heeft
aandacht nodig, geef het door aan de contactpersoon van de groep waarin je rijdt, de namen staan bij
de info van het clubblad.
Het alfabet spel is nu afgesloten het deelnemersaantal viel wat tegen, maar tegen de sluitingsdatum
kwamen er toch nog een aan potentiële winnaars binnen. De jury gaat met de inzendingen aan de slag
en deze zal bekend gemaakt worden op de ledenvergadering in februari 2022.
Bij deze wensen wij een ieder mooie winterperiode toe, hopelijk straft het kabinet niet de
gevaccineerde met eventuele beperkingen, zodat een ieder op zijn eigen manier sport kan blijven
bedrijven.
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Beste leden,
Op de ledenvergadering van jl. 24 september is het voorstel om leden zonder een NTFUlidmaatschap toe te laten besproken. De voorstel is tijdens de ledenvergadering aanvaard. De
statuten van TCAV en de statuten van de NTFU laten dit toe. Echter het Huishoudelijk Reglement van
de NTFU verplicht TCAV “om elk van de bij haar aangesloten verenigingsleden door te geven aan de
NTFU en in het bezit te stellen van een geldige ledenpas” (artikel 3.1.7). In navolging hiervan staat in
het Huishoudelijk Reglement van TCAV dat een TCAV-lid automatisch ook lid is van de NTFU. Om het
aangenomen voorstel in werking te laten treden, zou bijvoorbeeld het Huishoudelijk Reglement
moeten worden aangepast op de komende ledenvergadering.
Het bestuur betreurt de keuze van sommige leden om geen NTFU-lid te willen zijn; Dit raakt aan het
principe dat wij als vereniging hebben: “Samen uit, samen thuis”. Het NTFU-lidmaatschap biedt
zowel de vereniging als het individueel lid voordelen.
Als individueel lid heb je o.a. de volgende voordelen:







Fietsverzekering, €1000,- maximaal en €350 voor accessoires;
natuurlijk afhankelijk van dagwaarde
Ongevallenverzekering; uitkering bij blijvende invaliditeit na een ongeval, of overlijden
Het individuele lid dat meefietst maar geen NTFU-lid is, is dan niet verzekerd.
Toegang tot routebeschrijvingen
Routes te downloaden in andere omgeving dan Alkmaar
Korting op toertochten en versnelde inschrijving
Belangenbehartiging bij diverse overheden
Invloed op weginrichting, breedte fietspaden, veiligheid, etc.
Fietssportmagazine

Voor de vereniging zijn de belangrijkste punten:





Aansprakelijkheidsverzekering
Belangenbehartiging bij diverse overheden
vereenvoudigen van het aanvragen van vergunningen voor toertochten, maken van
afspraken met bv SBB en PWN
Ondersteuning van het bestuur en de vereniging
Wijzigen van statuten i.v.m. de WBTR; adviezen over fietsen tijdens de pandemie, etc..
Ondersteuning bij het organiseren van toertochten

Hoe het een en ander vorm moet krijgen staat nog open. Tijdens de ledenvergadering werd door
Harm Schneider geopperd om degene die de NTFU-bijdrage te hoog vinden te plaatsen onder
Vrienden van TC Alcmaria Victrix. De vergadering stemde hiermee in. De juridische implicaties
(wijzigen van de statuten of Huishoudelijk Reglement op dit punt, vormen van stichting, of..) worden
in de komende tijd onderzocht.
Vooruitlopend op de verdere uitwerking vragen we de leden die willen afzien van hun NTFU-bijdrage,
dit kenbaar te maken voor 1 december middels een e-mail gericht aan de ledenadministratie (adres
te vinden in het clubblad).
Het bestuur
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Winterfietsen 2021 – 2022.
Het winterfietsen doen we weer op zondag -woensdag en zaterdagochtend. De drie groepen vertrekken
om 9.00 uur en de afstand van de A – groep zal zo rond de 80 km bedragen.
En de C- en zondag- groep in een wat rustiger tempo en zal zo tussen de 60 en 70 km rijden. Uiteraard
gebruiken we weer onze groepsapps zodat we bij bepaalde weeromstandigheden de vertrektijd wat
aanpassen. Sta je nog niet op een van de apps en je bent van plan om wel eens mee te rijden dan is het
zeker handig dat je even aan meldt voor een van de app groepen geen app en twijfel kan je altijd even
een dag van te voren een sms sturen naar onderstaande telefoonnummers.
Contactpersoon A- groep Hans 06-46678771. Contactpersoon B -groep Klaas 06-10853115.
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Aankondiging TCAV buitenland tocht 2022
Voor volgend jaar 2022 willen wij een buitenland tocht organiseren.
Deze tocht staat open voor alle leden van TCAV.
Over een lange reeks van jaren organiseren wij een buitenland tocht met soms aangesloten een
aansprekende cyclo zoals bijvoorbeeld: Dreiländergiro Nauders, Fausto Coppi, Morzine La Vallee D’
Alps, Dolomieten Marathon, Trois Ballon, Club de Cingle Mont Ventoux, Raid Pyreneeën enz. enz.
Voorgenoemde opsomming is niet volledig en niet limitatief. Veel leden van TCAV hebben al deel
genomen aan de buitenland tochten maar nog lang niet alle leden. Wij juichen het toe als leden die
interesse hebben voor een buitenland tocht en die nog niet mee zijn geweest zich bij ons aanmelden. De
TCAV buitenland tocht is toegankelijk voor alle leden van TCAV. Dus of je nu in de A-, B-, C-, of zondag
groep rij maakt niet uit, iedereen is van harte welkom. Je hoef ook niet per se een klim geit te zijn om met
de buitenland tocht mee te gaan.
De duur van de buitenland tocht is een week inclusief heen- en terugreis.
Budget voor de tocht is maximaal 500,-- Euro maar de meeste jaren bleven we ruimschoots binnen
voorgenoemd budget. Afhankelijk hoe de buitenland tocht er uit gaat zien wordt het budget vastgesteld.
Kosten zoals: verblijf- en reiskosten en eventuele inschrijving
voor een aansprekende cyclo en een mooi boek met foto’s en
verslagen zitten in het budget.
December 2021 staat de eerste
oriënterende bespreking gepland.
Wil je meer weten van de buitenland tocht,
stuur dan een e-mail bericht naar
bow.bakker@upcmail.nl of doe navraag bij
leden die al een keer zijn mee geweest. Ook
als je ideeën hebt voor de buitenland tocht
kan je dit ook via e-mail laten weten.
Aanmelden kan via voorgenoemd e-mail
adres of, tijdens kantooruren, op
telefoonnummer 0226 331426.
We hopen op een grote en brede interesse.
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Bekend adres. Bekend gezicht….John staat er als vanouds voor u klaar!
Openingstijden
Maandag
: Gesloten
Dinsdag
: 09:00 – 18:00
Woensdag
: 09:00 – 18:00
Donderdag : 09:00 – 21:00
Vrijdag
: 09:00 – 18:00
Zaterdag
: 09:00 – 17:00

Zilverstraat 6

1811 DH ALKMAAR

Tel. 072-5823247
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Openingstijden
Maandags gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
09:00 - 19:00 uur
Zaterdag: 9:30 - 17:00 uur

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR 072 - 5158538“THE PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden

Victorie wielsets hand gespaakt in Alkmaar!
Carbon velgen, eigen merk. Naven van DT Swiis, Hope, Dura ace of Campa Record
Carbon wielset Race of MTB vanaf 999 euro

Verjaardagen november 2020
07 november
18 november
19 november
22 november
22 november
24 november
27 november

Richard Vreeker
Aart Hoogschagen
Jan Jansen
Ron Vink
Sjaak Lakeman
Arend van Giffen
Tineke Water-Lammers

Verjaardagen december 2020
02 december
04 december
05 december
08 december
16 december
22 december
26 december

Rinaldo Espis
Jan Schijf
Henri Balink
A. Kaandorp
Piet Brink
Jo Dekker
Karel Beckmans
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Van Ostadestraat 264

1816 JG Alkmaar
Tel. 072-5155740

Mooi en goed materiaal én perfect
afgesteld is de basis voor elke goede
prestatie.
Dit doen we nu al ruim 35 jaar.
Dus kom eens naar onze winkel en maak
kennis met ons uitgebreide assortiment!

Tot ziens in Petten
Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

A Bike Behind The “Dijk”
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