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Beste Toerclub Excelsior leden,

Ook in 2022 zijn we helaas nog niet van het C – woord af. Onze Nieuwjaarsrit 
kon helaas geen doorgang vinden maar toch hopen en verwachten we er dit 
jaar een mooi fietsjaar van te kunnen maken. 
Het is voor ons op dit moment lastig om afspraken en een planning te maken 
over een periode langer dan 1 maand. 

Afgelopen vrijdag 14 januari zijn er versoepelingen aangekondigd en mogen we 
weer in georganiseerd groepsverband sporten/fietsen. Een positieve 
ontwikkeling maar gezien de nog veel te grote (corona)positiviteit onder de 
bevolking zullen we de komende weken bij groepsvorming in de binnenruimte 
(o.a. onze kantine) voorzichtig te werk dienen te gaan.

Voorlopig richten we ons op onze winter/snertrit van 12 februari a.s. en hopen 
daarna onze voorjaarsvergadering van 23 februari in het clubhuis te kunnen 
houden.
In deze vergadering kunnen we dan o.a. gezamenlijk afspraken en wensen voor
het nieuwe seizoen kenbaar maken.

Graag ook jullie aandacht nog voor de volgende lopende zaken:

– Clubkleding
Begin februari zal de webshop (bereikbaar via onze 
ledenpagina op de website) de gehele maand februari 
geopend zijn. Heb je een lange broek, een 
voor-/najaarsshirt of handschoenen nodig, bestel je kleding 
in die periode via deze site. De prijzen liggen ruim onder de 
inkoopprijs en de vereniging neemt ook je eventuele 
verzendkosten weer voor haar
rekening. Dit wordt wederom
mogelijk gemaakt door onze beide

trouwe kledingsponsors Vinkesteyn verwarmingstechniek
en Cees Boer elektrotechniek. 



– Clubprijzen

De jaarlijkse clubprijzen en km plaatjes van zowel
2020 en 2021 worden tijdens de vergadering van 23
februari uitgereikt.
Heb je je totale jaarkm’s van 2021 nog niet
doorgegeven, doe dit dan z.s.m. nog via de
ledenpagina (- kilometerregistratie) of anders via de→
mail naar de voorzitter (voorzitter@toerclubexcelsior.nl)

– Toerschema

Inmiddels heeft Frans ons complete rittenschema weer in 
orde. Veel ritten die geactualiseerd en geschoond zijn en 
met veel zorg samengesteld om het komende seizoen 
weer mooie ritten samen te kunnen fietsen. Via de website
(ledenpagina) zijn de (gpx) ritten weer te bekijken en te 
downloaden voor je Garmin of andere fietscomputer. Als je
problemen hebt met het downloaden en of inladen op je 
fietscomputer, vraag hulp aan één van de bestuursleden 
die je graag hierbij helpt.

– Contributie 2022

Velen hebben de, ook dit jaar weer niet verhoogde, contributie al betaald, 
waarvoor dank; heb je dat nog niet gedaan, maak dat dan per omgaande 
even in orde. Namens onze nieuwe penningmeester alvast bedankt.

Gezien de vreemde corona situatie van dit moment zullen we jullie via de mail, 
indien nodig, van week tot week op de hoogte blijven houden. 

Tot zover weer even bijgepraat.

Wordt vervolgd, blijf gezond en tot spoedig ziens,

met vriendelijke groet,

Bestuur TC Excelsior,
Ronald, Edgar, Frans en Joop

      
info@toerclubexcelsior.nl


