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Van het bestuur

Oliebollen rit
Op oudjaarsdag 31 december
a.s. wordt de traditionele oliebollen
rit weer gehouden. Naast de
fietstoertocht is er ook weer een
wandeltocht uitgezet.

Lees meer

Club Avond
Vorig jaar hadden we de bikefitting
en een onderhoudsworkshop als
clubavond. We hebben een voorzet
gemaakt en willen graag jullie
inbreng hebben. De vraag is wat
gaan we dit jaar doen en ideeën zijn
welkom. Daarom een kleine
enquête.

Save the date!
In 2018 bestaat FTCW 45 jaar. Dit willen wij uiteraard niet zomaar aan ons
voorbij laten gaan. Hou daarom zondag 16 september alvast vrij!

Asfalt zonder bagger in de winter
Sinds jaar en dag zijn de maanden oktober tot en met maart in de agenda’s
geblokt voor het vossenjachten.

Lees meer

Vossenrit 12 nov. 2017
Volgens buienradar zou het na een
natte en koude ochtend om 10 uur
bijna droog blijven. De veteranen
mochten als eerste starten. We
kwamen bij de Bonte Haas aan en
hier konden we zelf kiezen, gaan we
links of gaan we rechts

Lees meer

Vossenrit 19 nov.
2017: Een onterechte
winnaar.
Als ik s'morgens uit het raam kijk
heeft het veel geregend. Op
buienradar zou het tot de middag
droog blijven, 6 a 7 graden en veel
wind.
Bij Velo aangekomen, werd gezegd
dat de vossenrit met witte pijlen is
uitgezet. Wat een opluchting, de
week ervoor was de vossenrit
uitgezet met gele pijlen en die pijlen
zijn moeilijk te zien.

Lees meer

Toertocht zondag 26
november 2017.
Zondag 26 november weer een
mooie toertocht gereden, welke was
bedacht door Mart Voordenhout en

ook door hemzelf uitgepijld, met
assistentie van Marco Volkering.

Lees meer

Openstaande vacatures
Iedereen die het wel en wee van
onze vereniging ter harte gaat weet
dat we naarstig op zoek zijn naar
een aantal vrijwilligers die zich willen
inzetten voor de club.

Lees meer

Regeling ledenpassen
2018 en 2019
In 2018 ontvangen alle nieuwe
verenigingsleden nog automatisch
een ledenpas van de NTFU. Leden

die hun pas kwijt zijn of waarvan de
pas beschadigd is, kunnen een
nieuwe pas aanvragen.
Vanaf 2019 ontvangt niemand meer
automatisch een pas en zijn
ledenpassen alleen nog verkrijgbaar
op aanvraag en tegen betaling van
€ 5,00
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