
Een heuglijk feit te melden 

 

Na een tweetal informatiebijeenkomsten, in najaar 
2017 en april 2018, is op 30 mei 2018 onze nieuwe 
race & mtb club opgericht onder de naam FietsZe. 

 
In de oprichtingsvergadering van 30 mei zijn de statuten en het 
huishoudelijk reglement met algemene stemmen goedgekeurd en 
aangenomen.


Met dit figuurlijke startschot werden de 5 leden van het 
nieuwgekozen bestuur weggeschoten. Op weg met de opdracht 
om onze club verder vorm te geven.  
Als eerste moest aan een aantal vereisten worden gewerkt, zoals 
het formaliseren van de statuten en het opstellen van een 
beleidsplan.


Alleen de nieuwe naam bleef bij de oprichting nog een open 
onderwerp. Tussen de toen voorgestelde namen zat nog niet de 
pakkende naam die er voor iedereen meteen uitsprong. 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Nieuwe naam 
De raadpleging van de inmiddels aangemelde leden over de nieuwe naam 
bracht ook geen enthousiaste eensluidendheid. Tot …


“Nou ehh fiets ze!” zijn de veelgehoorde en gevleugelde woorden van ouders, 
partners of vrienden bij het vertrek van fietsers voor de volgende uitdaging op 
de racefiets of mtb.  
Dat was het dus! De nieuwe naam werd breed omarmd.  
Het besluit werd genomen: FietsZe race & mtb club is de nieuwe naam.


Nieuw logo

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Het moest een  
strak en herkenbaar logo worden.  
De groene vink is het uitgangspunt, als een akkoord voor de 
nieuwe club. Het werd ook het frame van de fiets. De basis was er!


De naam FietsZe vormt het stevige zadel en de duiding van de club geeft de 
ondergrond weer.  
Het eindresultaat van ons nieuwe logo is nu bovenaan deze nieuwsbrief te 
bewonderen. 
Groen is voortaan de basiskleur voor al onze uitingen. 


We gaan er vanuit dat dit nieuwe logo snel herkenbaar zal worden voor heel 
veel sportieve fietsers, zowel race als mtb’ers.  
Natuurlijk rekenen wij erop dat het geïnteresseerden in onze club aantrekt om 
daadwerkelijk lid te worden.


Vorderingen

De statuten liggen inmiddels ter definitieve opmaak bij de notaris. Daarna 
kunnen wij ons laten inschrijven bij de KvK.  
Het Beleidsplan 2018-2021 VAN MEET AF AAN is opgesteld door en onlangs 
vastgesteld binnen het bestuur.  
Door verschillende mensen wordt inmiddels keihard gewerkt aan de plannen 
voor het realiseren van een nieuwe mtb-route.


In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen we verder ingaan op een aantal 
ontwikkelingen in lopende zaken.
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