
   

 

Jaarverslag RTC de Veluwerijders 

(van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022) 

 

Het bestuur 

De vereniging werd dit jaar bestuurd door Richard Krupe (voorzitter), Rocus van Oossanen 

(penningmeester), Clara Teunissen (secretaris) en de leden Sjoerd Hanskamp en Gijs van 

der Tang. Nicolette de Ruijter is na opheffing van de AC steeds aangeschoven bij de 

vergaderingen voor hand- en spandiensten. Christa ten Horn heeft de communicatie rondom 

lief & leed verzorgd. Rocus verzorgde tevens de financiële administratie van de Vael Ouwe.  

Het bestuur heeft dit jaar 7 keer fysiek vergaderd. Ook kon dit jaar de traditionele 

commissievergadering weer gehouden worden. 

Leden 

In 2022 mochten we 8 nieuwe leden verwelkomen. Helaas hebben er ook 6 leden hun 

lidmaatschap beëindigd en zijn 2 leden, Kees Nolzen en ons erelid Cees van Wijk  

overleden. 1 lid heeft zijn lidmaatschap omgezet naar Vriend. Op 31 december hadden we 

154 leden, 3 ere-leden en 3 vrienden.  

Communicatie 

Ook dit jaar heeft onze webmaster Hans Ankersmit weer veel tijd besteed aan het beheer en 

onderhoud van de website, en Jaap Jurriëns voor de website van de Vael Ouwe. 

NTFU 

Ook de clubs uit onze regio kwamen weer bij elkaar. Daar worden de zaken besproken waar 

de verenigingen tegenaan lopen of ondersteuning wensen van de NTFU.  

Een enkele vergadering is door iemand van het bestuurd bijgewoond. 

 

Winteractiviteiten 

Helaas is de snerttocht vanwege Corona niet doorgegaan. De ALV mocht wel weer 

gehouden worden.  

Ook dit jaar is er door veel leden gefietst in de winter op de racefiets met de zgn. “dunne 

bandjes”. Op woensdag-, vrijdag- en zondagmorgen werd er op de ATB gefietst in de mooie 

bossen rondom Dieren.  

 
Toercommissie 

Dit jaar is er nog steeds veel gefietst in kleine groepjes maar gelukkig ook weer veel in 

groepsverband. De geplande tweedaagse is wegens te weinig deelname niet door gegaan. 

Voor het uitgebreide verslag van de Toercommissie verwijzen wij u graag naar het 

jaarverslag van de commissie. 

 



Vael Ouwe, 44e editie 

De Vael Ouwe heeft weer door kunnen gaan dit jaar. Voor het uitgebreide verslag van de 

Vael Ouwe 2022 verwijzen wij u graag naar het jaarverslag van de werkgroep. 

Clubkleding 

Ook dit jaar kon er 2x per jaar besteld worden via de website van Bioracer. Deze nieuwe 

werkwijze voorkomt dat de vereniging eigen voorraad moet aanhouden. Nicolette verzorgt dit 

steeds prima. 

Vrijwilligers 

Een vereniging kan bestaan mede dankzij de inzet van vrijwilligers. Gelukkig zijn er bij de 

Veluwerijders veel vrijwilligers, echter nog niet genoeg. Zonder vrijwilligers, commissie- en 

bestuursleden kan een vereniging niet bestaan. Evenals vorig jaar dus hierbij de dringende 

oproep aan iedereen: Meld u aan voor een functie binnen de vereniging. Een leuke en 

dankbare taak die er voor zorgt dat alle leden met plezier kunnen blijven fietsen. Aanmelden 

kan voor diverse vaste functies maar natuurlijk ook voor eenmalige ondersteuning bij 

evenementen. 

 

Tot slot hopen wij dat we er volgend jaar weer een mooi fietsjaar van kunnen maken. Wij 

hopen dan ook weer op u te mogen rekenen. 

 

Richard Krupe 

Voorzitter 

d.d.  


