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Nieuwsbrief TC-Excelsior 
 

April 2021 

 

Beste Toerclub Excelsior leden, 
 

Hier onze volgende (corona) nieuwsbrief. 

De laatste briefing van het kabinet (23 maart) geeft aan dat de situatie voor de 
buitensporters nog steeds ongewijzigd is tot nader order (13 april eerstvolgende 

briefing voor eventuele versoepelingen vanaf 20 april). 
 

Omdat groepsvorming in deze periode nog zeker niet gewenst is en de ouderen 

(60+) onder ons hopelijk snel gevaccineerd gaan worden zullen we allen toch 
nog wat geduld moeten betrachten. 

 
1. Wekelijkse club rit. Als alternatief voor de wekelijkse club rit vanuit onze 

kantine hebben we voor de komende weken een leuk alternatief. 
Via de NTFU hebben we een fietsformat gekregen om binnen de vereniging aan 

te bieden. Fiets alleen en of met een clubmaat je bingo-kaart rond (7 fietsritten) 
en maak kans op een mooie clubprijs die onder de deelnemers van de bingo zal 

worden verloot. Zie de bingokaart met meer info in de bijlage. Meld je, als je 
gaat bingo fietsen even aan, via het emailadres bingo@toerclubexcelsior.nl. 

 
2. De gratis clubshirts en de overige losse kleding-bestellingen bij Rogelli 

zijn inmiddels besteld en worden in de 2e helft van april geleverd. De gratis 
clubshirts zullen naar de club worden verstuurd en bij een geplande 

gelegenheid worden uitgedeeld. De individuele bestellingen via de webwinkel 

worden uiteraard aan huis bezorgd. We houden jullie op de hoogte.  
 

3. De km prijzen en plaatjes zijn inmiddels weer binnen. We zoeken nog naar 
een goed moment om de prijzen uit te 

kunnen reiken. Waarschijnlijk onze 
eerstvolgende jaarvergadering; normaal 

gesproken zouden we die in februari 
georganiseerd hebben, maar dat gaat nu 

even niet. Voorlopig plannen we die voor 
de zomer (1 juli), zoals de statuten 

voorschrijven. Mocht dat door 
omstandigheden niet haalbaar zijn, dan 

zullen we dat tegen die tijd communiceren. De optie van een ALV via zoom 
willen we liever niet. 

 

4. Kantine bezetting. 
Helaas hebben we van John en Jolanda bericht ontvangen dat zij wegens de 

gezondheidssituatie van John niet meer onze wekelijkse kantine op de 
zaterdagmorgen kunnen verzorgen. Uiteraard hebben we daar het volste begrip 

voor en wensen we John veel sterkte de komende periode. 
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4a. Oproep: Aansluitend op dit bericht zitten we nu dus als club, na het gemis 

van beide trouwe kantine vrijwilligers, met een probleem(pje?). Hierbij een oproep 
aan eenieder: Is er iemand binnen (of buiten) de vereniging die de coördinatie van 

de kantine bezetting voor zijn of haar rekening wil nemen? Of ken je iemand die 
de taken, o.a. openen kantine en koffiezetten, van John en Jolanda op de 

zaterdagmorgen willen invullen of heb je misschien tips of ideeën om het gerezen 
probleem te tackelen. Meer info? Neem dan even contact op met Joop via app, 

mail of telefoon. 
 

5. Grote club rit op donderdagen. Ons nieuwe aspirant bestuurslid Frans van 
Dongen heeft het plan geopperd om buiten onze wekelijkse zaterdag ritten nu ook 

dit seizoen 1 keer per maand op de donderdagen een grote club rit (ca. 100-120 
km) te organiseren. Hier wordt met name gedacht aan mooie dag ritten die 

meestal niet vanuit Haarlem worden gestart maar waar eerst met de auto naar de 

plaats van starten en finishen wordt gereden. Afhankelijk van de corona 
versoepelingen/maatregelen zal de eerste rit op (een) donderdag door Frans in 

mei worden aangeboden. Meer info volgt via mail en of de ledenpagina van de 
website. 

 

 

Wordt vervolgd, blijf gezond en tot spoedig ziens, 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur TC Excelsior 
 

Joop van den Broek Voorzitter 
Ronald Stoeckart  Secretaris 

Jos Stevens   Penningmeester 

Frans van Dongen Toercommissie 
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