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Januari 2021 

 
Beste Toerclub Excelsior leden, 

 
Graag willen wij als bestuur jullie in deze onzekere tijden op de hoogte houden 

van de Toerclub ontwikkelingen de komende maanden. 
Het is voor ons lastig om afspraken en een planning te maken over een periode 

langer dan 2 maanden. We hopen dat onze voorlopige planning snel wordt 
ingehaald door het verdwijnen van het virus door de maatregelen en de 

vaccinatie.  
Omdat groepsvorming ons inziens zeker niet eerder dan begin maart eventueel 

weer mogelijk is hebben wij het volgende besloten: 
 

1. De geplande winterrit c.q. snertrit die voor 6 februari op de agenda staat 

kan helaas nog geen doorgang vinden. 
2. Onze jaarvergadering van 15 februari wordt uitgesteld tot het moment dat 

we weer gezamenlijk bijeen mogen komen. Het bestuur geeft in dit geval 
de voorkeur aan uitstel i.p.v. een online vergadering (zoom o.i.d.). 

Belangrijke ontwikkelingen zullen indien nodig direct met de leden worden 
gecommuniceerd via de mail en of onze ledenpagina van de nieuwe website. 

De jaarlijkse clubprijzen en plaatjes (gereden km’s t/m 2020) zullen op deze 

jaarvergadering worden uitgereikt. 
3. Hierop aansluitend delen we mee dat Jasmijn Vroom-van Kooten m.i.v. het 

nieuwe seizoen heeft aangegeven dat zij wegens drukke werkzaamheden 
wil stoppen met haar bestuurswerkzaamheden. Uiteraard respecteren we 

dit besluit van Jasmijn en zullen tijdens onze jaarvergadering hier nader op  

terugkomen. 
Frans van Dongen heeft zich bereid verklaard om de opengevallen plek in 

het bestuur (na officiële besluitvorming leden) in te willen vullen. Wij zijn 
blij met deze toezegging en laten Frans tot de jaarvergadering vast met ons 

meedraaien als kandidaat-bestuurslid. 
4. De start van ons nieuwe seizoen laten we voorlopig staan op zaterdag 

6 maart. 
5. M.i.v. heden hebben we een nieuwe clubkleding leverancier. De firma 

Rogelli gaat de clubkleding verzorgen en zal via een speciale 
webshoppagina de kleding aanbieden zodat de leden hier kunnen bestellen 

(en betalen) waarna men zonder logistieke tussenkomst van de club de 
kleding thuis gestuurd krijgt. 

We verwachten dat deze pagina rond 1 februari online gaat en uiteraard 
houden we jullie op de hoogte. 
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6. Het nieuwe, gratis, beloofde clubshirt zullen wij in de eerste weken van 

februari gaan bestellen. We kunnen de kleding nu voortaan zowel in 
comfort (wat we nu hadden) als speed (iets 

getailleerder) uitvoering aanschaffen. Omdat een 
grote pas-sessie in deze tijd niet wenselijk/mogelijk 

is, zal Joop aan de hand van een (pas)vergelijk 
tussen de huidige Lorini-kleding (maten 3 t/m 8) en 

de nieuwe Rogelli kleding (maten S t/m 3XL) een 
overzicht maken. Dit overzicht met uitleg wordt 

z.s.m. aan eenieder toegestuurd zodat je direct 
daarna een maatkeus kan doorgeven. 

 
7. Velen hebben al de contributie betaald, waarvoor dank; heb je dat nog 

niet gedaan, graag dat dan per omgaande even in orde maken. 
 

 

 
Tot zover weer even bijgepraat. 

 
Wordt vervolgd, blijf gezond en tot spoedig ziens, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Bestuur TC Excelsior 

 
www.toerclubexcelsior.nl 
info@toerclubexcelsior.nl 
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