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Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Dit is onze eerste nieuwsbrief in 2019. Allereerst wil ik namens het
bestuur iedereen in goeie gezondheid vele en mooie kilometers op
de fiets toewensen in 2019.
Kort terugblikkend op 2018: oprichting van de club; doorgroeien
naar bijna 50 leden; in december de succesvolle Pepernoten-tocht
met echte Zwarte Pieten; de
ledenvergadering waar de opkomst zo
groot was dat we voor de volgende
keer naar een grotere ruimte moeten
uitwijken; op ondernemersbeurs en bij
onze sponsor Fietsplus onze club
staan te promoten. Al met al, een
de 2 Zwarte
Pieten!
geweldige start toch!
Belangrijker, een vooruitblik naar 2019.
Op 3 maart gaan wij samen met s.v.
Olyphia hun bestaande MTB-toertocht
organiseren vanuit Noordwolde. Een
mooie kans om hier ervaring op te doen en om ons te profileren.
Voortgang realisatie van onze nieuw aan te leggen MTB-route: de
gesprekken met gemeentes en provincie verlopen voorspoedig. De
komende maanden hopen wij hiervan positief uitsluitsel te krijgen.
Enkele fondsen, zoals Ondernemersfonds Westerveld en het Rabo
Stimuleringsfonds, hebben hun medewerking al toegezegd en
steken grote bedragen in onze route. Week 4 worden de
gesprekken met de grondeigenaren voortgezet. We liggen op de
planning, maar je wilt zo graag sneller.
Het wordt voor FietsZe een spannend jaar.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Pieter Bosma
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Terugblik
Op 7 november jl hield FietsZe de de najaarsledenvergadering. Er was een zeer grote
opkomst van onze leden. Super! Dit geeft wel aan dat de belangstelling en
betrokkenheid bij onze vereniging groot is.
Zondag 2 december jl stond de 1e Pepernoten-tocht voor de
leden van FietsZe op het programma. De start was bij de
brandweerkazerne in Vledder. Ook hierbij was er een heel
mooie opkomst met 38 leden, waaronder ook een aantal
jongeren. Tijdens de 2 stops onderweg zorgden 2 Zwarte
Pieten voor de pepernoten, later gevolgd door koffie met
natuurlijk … appelgebak. Dat ging er in als zoete koek. Al met
al een geslaagd evenement.
Op 3 en 4 november stond FietsZe op het Sport- en
Cultuurplein van de ondernemersbeurs Westerveld in Frederiksoord. En op 28 en 29
december waren we nadrukkelijk aanwezig op de eindejaarsshow van FietsPlus in
Noordwolde. Op beide locaties konden wij ons goed presenteren en … enkele nieuwe
leden inschrijven.
De Oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder heeft
tijdens het laatste Nieuwjaarsfeest in De Tippe een
schitterende strandvlag aangeboden aan FietsZe. Het
bestuur is daar erg blij mee. Zo kunnen wij ons
voortaan goed promoten, bijvoorbeeld op een beurs, bij
evenementen enz.
In de vorige Nieuwsbrief is gemeld dat de domeinnaam
www.fietsze.nl gereserveerd bleek. Het is ons
uiteindelijk toch gelukt om deze over te nemen. De
website is inmiddels in de lucht. Wij werken eraan deze
site nog verder uit te bouwen, te actualiseren en daarna
dan ook regelmatig te voorzien van nieuwtjes en
informatie over bijvoorbeeld race- en mtb-tochten. Hou
de site in de gaten! En laat ons gerust (vooral!) weten als je op- of aanmerkingen hebt
of andere suggesties.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij druk
bezig met het opstellen van onze Privacyverklaring. In concept is deze verklaring net
klaar. Wij verwoorden daarin onze uitgangspunten met betrekking tot het verzamelen
en de verwerking van jullie persoonsgegevens en hoe we met die gegevens omgaan.
Vanzelfsprekend betrachten wij daarbij grote zorgvuldigheid.
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Zodra definitief afgerond zal de Privacyverklaring op onze website geplaatst worden en
zal het document ook per e-mail aan alle leden worden toegestuurd.

Contributie 2019
In de laatst gehouden ledenvergadering is de contributie voor 2019 vastgesteld op
€ 60,00. Dit is inclusief de afdracht per lid aan de NTFU ad € 35,00.
De voorbereidingen voor de inning van de contributie zijn inmiddels gestart. Elk lid
krijgt hierover binnenkort per e-mail nadere informatie.

Ontwikkelingen
Een van de bedoelingen met onze nieuwsbrieven is om je regelmatig op de hoogte te
brengen van ontwikkelingen, activiteiten en de bestuurlijke voortgang in relatie tot
FietsZe. Ook in de afgelopen tijd is er weer veel gebeurd.
Begin december is het bestuur van FietsZe benaderd door de organisatoren van de
Olyphia mtb-toertocht in Noordwolde. Ons is gevraagd of we bereid zijn om samen die
tocht beter op de kaart te zetten. Een belangrijk voordeel is dat wij die tocht op de

NTFU-kalender kunnen zetten, via hun site www.fietssport.nl.
Een eerste overleg hierover vond half december al plaats bij s.v. Olyphia. Al snel
werden we het eens over de wijze van samenwerking. De overtuiging bij ons heerst dat
we iets kunnen toevoegen aan de organisatie van deze tocht. Daarbij kunnen wij vooral
ook leren van hun ervaring met het uitzetten van een toertocht. De datum was al
vastgesteld op zondag 3 maart a.s. Enkele taken werden direct al uitgezet en
vervolgafspraken voor de gezamenlijke route-commissie werden direct gemaakt.
3/4

Nieuwsbrief FietsZe

januari 2019

Het enthousiasme is erg groot om hier samen een mooi succes van te maken.
Noteer de dat dus alvast: zondagmorgen 3 maart, start vanaf het terrein van
s.v. Olyphia aan de Elsweg in Noordwolde. Afstanden 30 en 50 km.
Onder de noemer Drents-Friese Woldtocht staat-ie inmiddels aangekondigd op
www.fietssport.nl.

Social media
Op Facebook heeft FietsZe al vele volgers. Het is leuk om de reactie hierop te lezen en
te volgen. We roepen iedereen op om de berichten zoveel mogelijk te delen en te liken.
Dit alles in het teken van het vergroten van de naamsbekendheid.

Laatste nieuws
Een van de voordelen van het lidmaatschap van de NTFU is
dat er een verzekering voor fiets en accessoires bij in zit.
Onze voorzitter had dit ook meegekregen en meende zelf
even de werking ervan te moeten testen. Tijdens een
verkenningstocht met de routecommissie raakte hij in
botsing met Henk en kwam behoorlijk ernstig ten val.
Echter geen vermeldenswaardige schade aan de fiets, maar
wel aan zijn uiterlijk…
Met toestemming de gevolgen hierbij afgebeeld.
Gelukkig zie hier nu al weinig meer van.
En dan nog het allerlaatste bericht. Zoals het nu lijkt zullen de 2 wethouders Sport van
de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf op zondag 3 maart als eersten van start
gaan bij de Drents-Friese Woldtocht vanuit Noordwolde.
Super toch! En wij gaan uit van een hele grote groep volgers!

Oproep: heb je een leuk nieuwtje of bericht voor deze Nieuwsbrief?
Graag insturen dan! Kan volgende keer worden opgenomen.
De Nieuwsbrief is van en voor ons allemaal ☺
4/4

