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Nieuwsbrief TC-Excelsior 
 

Juni 2021 

 

Beste Toerclub Excelsior leden, 
 

Hier onze volgende nieuwsbrief. 

Omdat de (corona) versoepelingen elkaar vrij snel naar het normaal lijken op te 

volgen, hopen we dat onze nieuwsbrieven meer inhoudelijke toerfiets informatie 
gaan brengen. De laatste briefing van het kabinet heeft per 5 juni jl. geleid tot 

het weer mogen rijden in onze normale groepsgrootte en hoeven we op de fiets 
ook de onderlinge 1,5 meter niet meer in stand te houden. Wel dienen we naar 

andere weggebruikers deze 1,5 meter nog te respecteren. 
Bij de samenkomst zowel voor als na de rit in ons clubhuis dienen we ook hier de 

1,5 meter onderlinge afstand nog in acht te nemen. 
 

1. Voorrijden en routekennis. 
Nu we weer met de groepen op pad kunnen moeten we zorgen dat er per groep 

weer voorrijders en (meerdere) gps route-fietsers beschikbaar zijn. Hierbij een 
oproep aan alle Garmin-, Wahoo- en overige fietscomputer-bezitters om allemaal 

je zaterdagse rit in je fietscomputer te uploaden. Hierdoor wordt het makkelijker 

fietsen als meerdere groeps-deelnemers de route kennen en kunnen navigeren. 
Onze wijze van clubfietsen, met vaak wisselende groepssamenstelling, vraagt 

meer participatie van eenieder dan alleen maar volgen van de “leider(s)” van de 
groep.  

 
2. Groepsgrootte. 

Onze groepen zullen uit veiligheids overwegingen bestaan uit maximaal 11 
deelnemers. Bij 12 of meer zal de groep gesplitst worden. 

Nog even voor o.a. onze nieuwe leden binnen de club: 
Op dit moment hebben we 5 snelheids-groepen met de volgende gemiddelde 

km snelheden als leidraad: 
 – groep 1 (30) 

 – groep 2 (28-29) 
 – groep 3 (26-27) 

 – groep 4 (24-25)  

 – groep hybride (20-22) 
 

3. Kleding. 
Op dit moment heeft inmiddels 70% van de leden zijn of haar gratis clubshirt 

opgehaald. Indien je je shirt nog niet hebt opgehaald dan kan je dat 
zaterdags voor vertrek even vragen aan Joop. Kom dan iets eerder naar de 

club (vanaf 8.30 uur) en niet op het allerlaatste moment voor vertrek van de 
rit. 

Begin juli zal de kleding webshop weer een aantal weken open gaan zodat er 
clubkleding voor de nazomer en najaar kan worden besteld. Via onze eigen 

club website zullen we jullie op de hoogte houden (toerclubexcelsior.nl/).  

https://toerclubexcelsior.nl/
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En: natuurlijk stellen wij het zeer op prijs als je op de zaterdagen in het 
clubshirt fietst. 

 
4. Kantine bezetting. 

Inmiddels is er een oproep gedaan naar een 25-tal leden om vanaf 12 juni een 
kantine dienst in ons clubhuis op de zaterdag te draaien. Het in stand houden 

van het gebruik van ons clubhuis/kantine, zowel voor als na onze wekelijkse 
toerrit, kan niet zonder de inzet en medewerking van de eigen leden. In principe 

wordt er een beroep gedaan op elk lid om maximaal 1 kantine dienst per seizoen 

in te vullen. Mochten er leden zijn die ideeën of voorstellen hebben om de 
kantine dienst op een andere wijze in te vullen en of te coördineren (nu Joop) 

dan houdt het bestuur zich ten volle aanbevolen. 
 

5.  Jaarvergadering 2021. 
Reserveer de volgende datum !! 

Op woensdag 10 november 2021 19.30 uur willen wij onze Algemene 
Jaarlijkse Ledenvergadering (eindelijk) plaats laten vinden. Hou de avond vast 

vrij. 
 
[We hebben besloten de ALV te verschuiven naar het najaar omdat we het belangrijk 

vinden dat we elkaar live ontmoeten en niet digitaal via zoom ofzo. We gaan er van uit 
dat jullie het daarmee eens zijn;  formeel moet de ALV voor 1 juli plaatsvinden]. 

 

6. Extra grote lange ritten. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief (april) gemeld zou bestuurslid Frans van Dongen 

buiten onze wekelijkse toerritten op zaterdag ook een aantal grote langere ritten 
doordeweeks willen organiseren. We zullen spoedig een kleine enquête doorsturen 

waarop je kan aangeven of je belangstelling hebt voor deze speciale ritten en wat 
je voorkeurs dag zou zijn om mee te willen/kunnen fietsen (dinsdag of 

donderdag). In principe willen we de derde dinsdag of donderdag van de maand 
hiervoor reserveren en een start maken in Juli. 

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 

 
www.toerclubexcelsior.nl 
info@toerclubexcelsior.nl 
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