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Stiens voor
leden,
sponsoren,
suppliers en
relaties
Met deze nieuwsbrief
houdt het bestuur van
FTC iedereen op de
hoogte van de activiteiten
en andere
wetenswaardigheden.

Activiteiten/
mededelingen
- 2 mei pasavond

Van de bestuurstafel:
Dinsdag 25 april besprak het bestuur diverse zaken die ons allen aangaan:
Even wat op een rijtje:
-2 Mei pasavond kleding. Zie eerdere mail.
-De overhandiging van de DUO-fiets. De commissie die zich keihard
heeft ingespannen om dit goededoelenproject tot een succes te maken
verdient alle lof. De bekroning is op zaterdag 13 mei na de Juweel. Op het
terrein van eetcounter Piter Jelles zal de DUO-fiets worden gepresenteerd
en overhandigd aan Talant. We verwachten dat veel FTC'ers daarbij
aanwezig zijn. Graag ook 'het Facebook bericht delen'.
-De Juweel is ook op 13 mei. Het is 'onze' NTFU-tocht en ook nog de
jubileum-editie. Laten we deze tocht samen tot een succes maken. Dat
kan als veel leden meedoen en ook nog introducés meenemen. De
toercommissie is druk met de voorbereiding.

- Enquête

-De km-competitie is gewijzigd en betreft ook de wintermaanden. Er
bestaat enige onduidelijkheid over het reglement. Op de website zal het
volledige reglement nog eens vermeld worden. Hoofdzaak is dat iedereen
een beeld krijgt van zijn of haar eigen prestaties, ook ten op zichte van
elkaar. Daarvoor is een registratie digitaal of op de 'oude' manier nodig.
Even enkele punten. De commissie die de het klassement opmaakt kan
om de registratie vragen. De normale woon-werkverkeer kilometers
mogen niet worden meegeteld. Over dit laatste was onduidelijkheid,
hoewel het wel in het reglement staat.

- Veiligheid

-De website van FTC is bijgewerkt.

Contactgegevens

-Enquête. Het bestuur van FTC wil weten wat er onder de leden leeft.
Daarvoor is een enquête uitgezet. Tot nu toe is de respons erg
teleurstellend. Misschien helpt een herinnering. We zullen hem nog een
keer verspreiden.

- Overhandiging DUOfiets
- Jubileumeditie Juweel
van Leeuwarderadeel
- Km-competitie

Zie Website:

http://
www.fietsclubstiens.
nl
Volg FTC Stiens ook
op facebook

-Veiligheid. Een vervelend valpartij enige weken geleden heeft ons weer
met de neus op de feiten gedrukt. Fietsen is veilig als we ons aan een
aantal basisafspraken houden. Zie ook de website. Wat ons opvalt is dat
met name bij binnenkomst van de dorpen en het verlaten er risico's zijn.
We moeten bv. van een fietspad af, of er juist erop. De weg oversteken, er
is verandering van wegdek of er zijn obstakels. Communicatie is dan erg
belangrijk. Dit is een taak van alle deelnemers. Signaleer goed en
duidelijk! We wensen iedereen veilige fietstochten.
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