NUMMER 02
OKTOBER 2018

Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Bijna 3 maanden geleden verscheen onze eerste nieuwsbrief.
Je zult je afgevraagd hebben of er nog wel iets gebeurt. Ik kan
jullie allemaal verzekeren dat er heel veel is gebeurd. Om de twee
weken vergadert het bestuur. Alle formaliteiten die bij de oprichting
van een vereniging horen zijn nu nagenoeg afgerond.
De routecommissie (Henk Boers, Berend Slot en ondergetekende)
kwamen elke week een morgen bijeen.
De route is in beeld. De eerste gesprekken met de grondeigenaren
zijn gevoerd.
Het projectplan met de bijbehorende begroting is inmiddels bij
zowel de provincie als gemeente Westerveld met enthousiasme
ontvangen. Van al die gesprekken krijgen wij weer energie om
verder te gaan. Op de eerstvolgende ledenvergadering hopen wij je
hierover verder te informeren.
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Overigens hebben velen van jullie op zondag 16 september al een
groot stuk van deze route gezamenlijk verkend. Mooi dat er zo’n
grote opkomst was! Het was heel gezellig en de volgende keer
hoop ik zelf weer mee te kunnen fietsen.

E-mail:
ph.bosma@home.nl
Website:
nog in opmaak
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Ontwikkelingen
Ter informatie volgt nu in het kort een beschrijving van de ontwikkelingen/voortgang.
De statuten zijn inmiddels definitief opgesteld. Het vereiste opmaken en passeren van
de akte van oprichting van de vereniging door de notaris heeft op 26 september jl
plaats gevonden op het notariskantoor Varekamp in Dwingeloo. Een toevallige maar
toch aardige bijkomstigheid was dat de afhandelende notaris, mevrouw Berit Mulder,
de voorzitter blijkt te zijn van de Fietstoerclub Grupetto uit Meppel.
Na deze stap hebben wij ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel afgerond.

Met de NTFU hebben wij de afspraak kunnen maken dat het verplichte lidmaatschap
per 1 januari 2019 in zal gaan. Hierdoor zijn we over het huidige jaar dan ook geen
afdracht aan deze NTFU verschuldigd!
Zoals bekend bestaan er plannen voor het realiseren van een mtb-route inclusief een
extra lus naar Noordwolde. Aan de mtb-route wordt nog een bijzonder aspect
toegevoegd. De vereniging zet namelijk in op een deeltraject binnen deze route voor
mensen met een fysieke beperking. Dat wordt daarmee de eerste en dus enige hierop
aangepaste route in Nederland.
Als hiervoor vermeld zijn er ondertussen gesprekken met grondeigenaren geweest,
althans met de 3 grootste partijen in deze. Dat zijn Maatschappij van Weldadigheid,
Staatsbosbeheer en Drents Landschap. Belangrijkste conclusie daaruit is, dat men
constructief met ons wil meewerken of meedenken aan dit plan. Uiteraard moet dit bij
elk van partijen verder worden afgestemd binnen de stichting of organisatie. Maar het
geeft ons voldoende houvast om voortvarend verder te werken aan de plannen.
Het bestuur van FietsZe is bijzonder content met de cheque van € 300 die we in
ontvangst mochten nemen van de VHV Kofferbakmarkten in Vledder. De opstartkosten
lopen best wel behoorlijk op en dit geeft ons enige ruimte. Deze bijdrage geeft dan ook
een extra stimulans aan het enthousiaste bestuur en de leden van de nieuwe club.
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Social media
FietsZe race & mtb club heeft inmiddels een nieuwe FaceBook account aangemaakt.
De meeste lezers hebben dit natuurlijk al gezien. Sommigen hebben zelfs al reacties
geplaatst. We roepen eenieder op om de berichten zoveel mogelijk te delen en te liken.
Daardoor vergroten wij gezamenlijk de naamsbekendheid van FietsZe.
M.b.t. de webpagina hebben we te maken met een klein detail. De domeinnaam
www.fietsze.nl blijkt namelijk gereserveerd, maar is niet echt in de lucht. Wij werken
eraan deze naam alsnog over te kunnen nemen en voor onze club te gebruiken.

Op ondernemersbeurs

Deze week heeft het bestuur het initiatief genomen om als vereniging alsnog op de
ondernemersbeurs te kunnen staan. Het is een beurs van ca 123 ondernemingen uit de
hele gemeente Westerveld en wordt gehouden in Frederiksoord.
Gisteravond (!) kregen wij daar uiteindelijk de toestemming voor. Onze vereniging gaat
zich daar dus promoten met een standplaats op het Sport- en Cultuurplein.
Wij vinden dit een prachtige kans om ons te presenteren aan een breed publiek.
Openingstijden van deze beurs: zaterdag 3 november 14.00 - 18.00 uur en op zondag
4 november van 11.00 - 16.00 uur.

Ledenvergadering
In de laatste bestuursvergadering is de datum voor de najaars ledenvergadering van
FietsZe vastgesteld: woensdag 7 november a.s. om 20.00 uur.
Noteer deze datum alvast.
Alle leden ontvangen per e-mail nog een uitnodiging.

Laatste nieuws
A.s. zondagmiddag zal onze voorzitter deelnemen aan een sportuitzending op Radio
Centraal uit Noordwolde. Het programma is live vanaf 13.00 uur te beluisteren. Het
gesprek met Pieter Bosma is gepland rond 13.30 uur en gaat uiteraard over FietsZe!
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