
 

 

Van de voorzitter 
Het jaar 2020 zal nooit meer worden vergeten en de 
geschiedenisboeken ingaan als het jaar van Covid-19/corona. Het 

nieuwe “normaal” van 1,5 meter afstand, 
de persconferenties, mondkapjes enz. zijn 
zaken die constant in het nieuws zijn. Toch 
hoopt iedereen dat we zo snel mogelijk 
weer terug kunnen gaan naar het “oude” 
normaal. Gelukkig wonen we in Drenthe en 

omgeving. Wij kunnen op de fiets genieten van de natuur in het 
bos en op de heide. Voor FietsZe werd het ook een jaar waarin 
alles heel anders verliep dan gedacht. 


In de eerste plaats natuurlijk konden onze geplande toertochten 
geen doorgang vinden. Enkele tochten van de agenda voor 
clubleden gingen wel door. De mtb-tocht Oosterstreek en de Hel 
van Nijensleek werden druk bezocht en waren echte successen. 
De racefietstocht naar Echten was ook een groot succes.  
Individueel werd er wel veel gefietst. En ook op de dinsdagavond 

werd er gedurende enkele weken 
vaak gefietst. Je zag de vorm en 
snelheid groeien. 
In het najaar, tijdens de 2de 
coronagolf, werd helaas opnieuw 
alles weer afgelast.


De Algemene ledenvergadering, eerst gepland in april, kon geen 
doorgang vinden en werd noodgedwongen verplaatst naar 
november. Helaas kon die bijeenkomst door de omstandigheden 
niet doorgaan. Door de noodwet Corona komen wij en andere  
clubs hierdoor niet in de problemen. Het bestuur vindt het toch 
belangrijk om in deze nieuwsbrief een verslag uit te brengen over 
de financiën en de kascontrole.


Nieuwsbrief   

NUMMER 06 
DECEMBER 2020

Deze nieuwsbrief  
is een periodieke 

uitgave van  
FietsZe 

race & mtb club 

Leden van het 
bestuur: 

 
Pieter Bosma 

voorzitter 
 

Evelien Venema-
Prikken 

secretaris 
 

Bert de Ruiter 
penningmeester 

 
Alle Heijman 

 
Rob Bronkhorst 

Secretariaat:  
Vledderweg 29-A  
8381 AB Vledder 

Telefoon:  
06 41001830 

E-mail:  
info@fietsze.nl 

Website:  
www.fietsze.nl 

HOOFDSPONSOR 

http://www.fietsze.nl


 
Nieuwsbrief FietsZe december 2020

Gelukkig kon de werkgroep voor de aanleg van onze zo gewenste mtb-route hun werk 
wel doorzetten. De noodzakelijke omgevingsvergunning bracht ons op het terrein van 
de Natuurtoets, PFAS, Aerius, Cultuurhistorie en Natura 2000. Erg tijdrovend, energie 
vretend, vele ergernissen en gepaard gaand met best veel kosten. Maar dan toch op  
1 december 2020 viel het zo begeerde document op onze deurmat. Nu nog de 
wettelijke bezwaartermijn van zes weken afwachten. We gaan ervan uit dat we dan aan 
de slag kunnen! Ik geloof dat er erg veel animo voor is. 


Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover.


Wat de toekomst ons gaat brengen is onzeker. We hopen dat 2021 een positiever jaar 
gaat worden. Een jaar waarin we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten. 
Voorlopig is het allerbelangrijkste om gezond te blijven en voor elkaar te zorgen. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.


Pieter Bosma


Financiën en kascontrole 2019 
Op het moment dat duidelijk werd, dat de Algemene ledenvergadering dit jaar door de 
coronamaatregelen definitief niet gehouden gaat worden, is binnen het bestuur 
afgesproken dat in elk geval de kascontrole over het boekjaar 2019 wel uitgevoerd 
moest worden. Het bestuur vindt dit namelijk met de penningmeester een belangrijke 
opdracht. Met de (goedkeurende) bevindingen van de kascommissie kan namelijk het 
financiële beleid over 2019 worden afgerond.  
De kascommissie bestond uit de leden Koop Eleveld en Jannes Prikken. Zij hebben de 
controle op 17 november 2020 gehouden. De penningmeester kon de complete 
administratie met alle stukken beschikbaar stellen. Hieronder volgen hun bevindingen.


  We hebben onder andere bijzondere aandacht gegeven aan: 
• de ontvangen subsidies en de reeds betaalde kosten voor het project realisatie 

MTB-route;
• kortlopende schulden, waaronder de 5 mountainbikes die in december 2019 zijn 

aangeschaft, maar in januari 2020 zijn betaald;
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• de betaling van de contributies door de leden, alle leden hebben hun contributie 
betaald;

• ledenadministratie met alle gegevens, die overeenkomstig de AVG worden 
verwerkt en beschermd;

• afdracht aan de NTFU, globaal wordt 2/3 deel 
van de ontvangen contributiegelden 
afgedragen aan de NTFU;

• sponsorgelden, alle sponsoren hebben hun 
bijdrage betaald;

• reiskosten (bestuur), deze zijn niet 
gedeclareerd en betaald, maar wij vinden het 
legitiem als deze wel zullen worden betaald;

• aanschaf clubkleding door onze leden, waarbij de administratieve afwikkeling via 
Bioracer en de controle voor de penningmeester lastig is en er eind 2020 voor 
een andere afwikkeling is gekozen, namelijk het achteraf declareren door leden 
van hun recht op korting voor de eerste set clubkleding bij de penningmeester;

• de juistheid van de betaalde nota’s/uitgaven (via steekproeven);
• de balans en W&V per 31-12-2019;
• met onderstaande verklaring brengen wij ons definitieve oordeel graag uit aan de 

leden en het bestuur van FietsZe.

Zijn er naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen? Stuur dan uiterlijk  
15 december een bericht per e-mail aan info@fietsze.nl. Het bestuur/de 
penningmeester zal daar dan op antwoorden. Daarna zullen deze stukken dan op 18 
december 2020 als definitief goedgekeurd en vastgesteld gelden.
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FietsZe medeorganisator Harm Baas-tocht 
FietsZe wordt de trotse medeorganisator van de Harm Baas MTB-tocht, die gepland 
staat voor 29 augustus 2021. In onderling overleg hebben Camping De Moesberg en 
FietsZe race & mtb club besloten de sinds enkele jaren bestaande MTB-tocht samen 
te gaan organiseren. Voor ons de mogelijkheid van een MTB-tocht erbij.  
Hieronder vertelt Marinus Baas over het ontstaan van deze tocht.


Beste wielerliefhebbers,

In 2019 is Harm Baas, mijn pa, overleden op 88 jarige leeftijd.  
Johan Doornbos kwam op het idee om de Harm Baas MTB-tocht te organiseren ter ere 
van Pa. Samen met Sjoerd van der Veen uit Oldemarkt, die bij ons op de camping 
staat, heeft hij dit opgepakt. Het eerste jaar, in 2019 deden er op zaterdag 65 rijders 
mee aan de tocht. De tocht is 30 of 60 km, dus voor iedereen wat wils. Het tweede jaar 
hebben we geleerd van de aanmerkingen die we hoorden onder de rijders. Dus deze 
keer is het dan ook op een zondag gehouden en hebben we er iets meer bekendheid 

aan gegeven. We hadden de zondag 
uitgekozen wanneer er eigenlijk de 
bloemencorso Frederiksoord was 
geweest, welke vanwege corona dit 
jaar geen doorgang vond. Nu waren 
er al veel opgaves, maar uiteindelijk 
deden er meer dan 250 rijders mee 
aan de tocht! Johan en Sjoerd 
hadden een prachtige tocht uitgezet 
met een carrousel op het einde en 
aan het begin reed men zelfs door 
de RTV luchtballon heen. Iedereen 
werd ook op de foto gezet. De 
bevoorradingspost hebben we dan 
ook bij moeten vullen. Deze stond bij 
de uitkijktoren op de Doldersummer 
heide. Er waren ook beveiligers 
nodig, een paar keer moest er een 
grotere weg worden overgestoken. 
Johan kwam na de tocht in gesprek 
met Pieter om te kijken of FietsZe 
mogelijk wat voor de tocht kon 
betekenen. Het werd nu immers 
toch wel een hele organisatie. Na 
een paar keer overleg te hebben 
gehad, kwamen we tot de conclusie 
dat we elkaar kunnen helpen en 
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versterken komend jaar. We hebben al een datum gevonden op de MTB-kalender van 
de NTFU, namelijk zondag 29 augustus. Deze datum is inmiddels ook al goedgekeurd. 
We hebben samen er veel zin in om de Harm Baas-tocht een groot en vooral plezierig 
en sportief gebeuren te laten worden. We hopen dan ook dat het corona uit de wereld 
is en dat FietsZe en wij samen als organisatie wellicht zo’n 400 mtb’ers mogen 
begroeten.

Ik wens iedereen dan ook een sportief en gezond 2021.  

Marinus Baas, Camping De Moesberg


Stand van zaken MTB-route 
Met trots kunnen wij mededelen dat de omgevingsvergunning is afgegeven/verleend. 
Een omgevingsvergunning is onherroepelijk als er 6 weken na het bekend maken van 
de vergunning geen bezwaar is ingediend. Bij geen bezwaar/bezwaren betekent dat, 
dat wij op 15 januari 2021 kunnen starten met de aanleg van de route!


Daarover zal er door ons nog 
een online voorlichtingsavond 
voor vrijwill igers worden 
gegeven. Hier zal ook Patrick 
Jansen van Tracks & Trails 
aan meewerken. Daarin willen 
we uitleg geven hoe de route 
tot stand komt en wat de 
bijdrage van vrijwilligers kan 
zijn. Hiervoor krijgt je een link 
thuis gestuurd.  
Ons doel is om voor 12 maart 
een rondje klaar te hebben, eventueel met een verbindingsroute. Daarna gaat de 
broedtijd in en mag/kan er gedurende een aantal maanden niet gewerkt worden in de 
natuur. 
Het kraanwerk is uitbesteed aan Doornbos Bestratingen, beter bekend als Johan 
Doornbos en fanatiek lid van FietsZe. Werkzaamheden en inkopen van materiaal en 
gereedschap proberen wij zo veel mogelijk onder de leden te gaan doen. 


Wat moeten wij allemaal doen?  
Patrick Jansen zal de route per twee weken gaan uitzetten/uitvlaggen. Hierna moeten 
wij een doorgang creëren voor de minikraan. De minikraan zal de humuslaag er afhalen, 
bochten en watergaten gaan maken. Daarna moet de baan afgewerkt worden door ons 
met harken en schoppen. De baan wordt pas goed door intensief gebruik.  
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Wij gaan voor een kwalitatief goede baan, d.w.z. geen of weinig boomstronken, goede 
afwatering, mooie kombochten en een nette afwerking. 
Hieronder een lijst van werkzaamheden en materialen die wij denken nodig te hebben:	 


Zagen, snoeien en takken slepen, baan vrij maken voor de minikraan


Afwerken van de mtb-baan


Bebording langs de route plaatsen


Het zorgen voor de innerlijke mens (koffie e.d.; wie wil dit op zich nemen?)


Het verzorgen van het gereedschap en mogelijk een tractor


Een fotograaf die veel foto’s maakt


Oproep!  
Wie heeft inzetbaar mobiel gereedschap zoals een accu-stoksnoeizaag en/of een accu-
motorzaag, kraan, tractor, shovel???


Verder zoeken wij nog materieel, zoals: schaftkeet, aggregaat, gereedschapskar, 
koffiezetapparaat e.d.  

Misschien heb je in je kennissenkring iemand die mee wil helpen. Laat het ons weten. 
Heb je aanvullingen of goede ideeën, wij horen het graag. Stuur dan een e-mail naar 
info@fietsze.nl.


Wij hebben er erg veel zin in om dan eindelijk aan de slag te gaan!


De projectgroep. 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De Borgstee
De Borgstee is de naam van het nieuwe woonzorgcentrum in Vledder. Het is ontstaan 
uit een burgerinitiatief met als doel de leefbaarheid in het dorp Vledder te verbeteren, 
onder meer door het bouwen en exploiteren van een woonzorgvoorziening. Dit biedt de 
oudere zorgbehoevende inwoners een mogelijkheid om in het vertrouwde Vledder te 
blijven wonen te midden van hun familie.


Ook aan ons als FietsZe is hulp gevraagd bij het inrichten van het woonzorgcentrum. 
Wil je helpen? Geef je even op via een e-mail naar info@fietsze.nl.


Tot slot 
Op onze website staan o.a. onze activiteiten vermeld. 
Kijk dus regelmatig op www.fietsze.nl. 


Onze deelname aan de Rabo Clubsupport 2020 met als 
bestedingsdoel realisatie mtb-route heeft ons dit jaar € 338,82 
opgeleverd! Met dank aan iedereen die zijn/haar stem op FietsZe 
heeft uitgebracht.


Onze kleding-webshop bij Bioracer voor de bestelling van nieuwe 
clubkleding is onlangs weer opengesteld voor de periode 26 november t/m 13 
december.  
Dus als je nog wat nodig hebt, dan moet je er nu nog snel bij zijn.


Kerst 
Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2021! 
Wij komen in december nog naar je toe …
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Sponsoren van FietsZe 
In deze corona-tijd hebben onze sponsorbedrijven het veelal ook heel lastig. Misschien 
niet allemaal even erg, maar toch willen wij ze wel allemaal een hart onder de riem 
steken. Denk ook aan hen op het moment van een aankoop, investering, onderhoud, 
bij boodschappen of wat dan ook.
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Heb jij een leuk nieuwtje of bericht voor deze Nieuwsbrief?  
Graag insturen dan! Kan volgende keer worden opgenomen.  

De Nieuwsbrief is van en voor ons allemaal ☺

Fietsplus
Noordwolde

TUIN & PARKMACHINES
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