27 October 2016

Van de
redactie

Jaargang 3

nummer 16

Deze keer een informatief nummer voor de langer wordende avonden. Informatie
over de Rabo clubkas campagne, neem hier notie van want uw deelname
verzekert ons van een financiële injectie. Ook aandacht voor de Flyer waarop alles
te vinden is over onze vereniging, deze is vooral bestemd voor mensen die
interesse in onze vereniging hebben. Verder ziet u de producten op een rij die de
communicatiecommissie te bieden heeft; is er aandacht voor de piepjonge en
kersverse wereldkampioene Karlijn Swinkels en komt er nieuws langs over de ATB
tocht. Dit nummer treft u geen Schakel aan, die is voor de volgende editie.

Rabo
clubkas
campagne

RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Onze vereniging doet ook dit jaar weer mee met de Rabo Clubkas Campagne.
Zoals in onze laatste Algemene Ledenvergadering is geopperd is dit initiatief van de
Rabobank Uden Veghel een goede manier om wat extra geld binnen te krijgen.
Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen bij de start van de stemperiode per post een unieke code
waarmee ze kunnen stemmen.
Van dinsdag 1 november tot en met zondag 13 november 2016 brengen zij via een stemsite
hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen.
Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging
mogen worden uitgebracht.
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Let op: alleen leden van Rabobank Uden Veghel mogen stemmen
Aan de leden van TTV Uden, die lid zijn van de Rabobank Uden-Veghel, hierbij de oproep
om, direct na ontvangst van de stemcode 2 stemmen uit te brengen op onze vereniging.

Mari
Fransen

KARLIJN SWINKELS WERELDKAMPIOEN TIJDRIJDEN

De 17-jarige Karlijn is op 10 oktober wereldkampioen tijdrijden geworden in Qatar.
Karlijn is als jeugdrenster begonnen bij Wielervereniging Uden en zij nog traint hier nog
steeds mee.
Wij zijn er trots op dat iemand van de Wielervereniging dit succes heeft behaald.
De Toer en Trim vereniging is ontstaan uit de wielervereniging dus mogen ook wij best
blij zijn hierover. Zaterdag 15 oktober om 16.15 uur is zij in haar woonplaats Handel
gehuldigd met een feestelijke intocht
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De Toer- en Trimvereniging Uden is opgericht op 10 mei 1983 als afsplitsing van de
Wielervereniging Uden.
De vereniging telt op dit moment 104 leden, waarvan 1 erelid en 19 damesleden. Op dit
moment bestaat er geen ledenstop of wachtlijst.
De vereniging is lid van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Bij een lidmaatschap van
TTV Uden is automatisch een NTFU licentie/toerfietskaart inbegrepen (een NTFU
toerfietskaart omvat: ledenpas, verzekering, korting op toertochten, abonnement op Fietssport
magazine).

Visie, strategie en Doelstelling
Visie: In groepsverband op ieders eigen gewenste niveau bij onze vereniging de fietssport (op
wielrenfiets en/of ATB) recreatief beoefenen.
Strategie: Werving nieuwe (jonge) leden, nieuwe initiatieven ontplooien en vaker naar buiten
treden middels redactionele stukken in de krant.
Doelstellingen: Verjonging, verbreding en plezier.

Praktische info
De vereniging rijdt op de zondagochtenden de tevoren door de diverse groepen opgestelde
toerkalender.
TTV Uden kent een drietal fietsgroepen nl. de A, B en C groep. De karakteristieken van deze
groepen zijn als volgt:
A groep: Boven gemiddelde snelheid, tempo wisselingen toegestaan. Tevens aantrekkelijk
voor aan-was jongere renners < 45 jaar. Gemiddelde snelheid: 30 - 32 km/h. Gemiddelde
afstand 100-120 km.
B groep: Stevig doorrijden, tempowisselingen worden afgevlakt. Voor wat ervarener fietsers,
Gemiddelde snelheid: 27 - 29 km/h . Gemiddelde afstand ca. 100 km.
C groep: Egaler fietstempo met minder tempo wisselingen, iets later vertrekken.
Instroomgroep voor nieuwe leden en minder ervaren fietsers. Gemiddelde snelheid: 25 - 27
km/h. Gemiddelde afstand 80km.

Er is dus voor iedereen een geschikte groep om mee te fietsen!
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Op Woensdagen en Zaterdagen worden vrije ritten verreden. Iedereen kan daarbij aansluiten.
Daarnaast worden in club verband door het jaar heen allerlei activiteiten georganiseerd, zoals
een veldtoertocht, regelmatigheidsrit, training in de Ardennen, fietstocht in Limburg en een
afsluitende middag van het seizoen, voor leden met partner.
Buiten de georganiseerde activiteiten van de vereniging om wordt er door de leden regelmatig
in groepsverband deelgenomen aan toertochten.
Met grote regelmaat ontvangen de leden een Nieuwsbrief met verslagen en aankondigingen
van activiteiten.

Clubkleding
Aan leden wordt tegen een kleine eigen bijdrage een kleding pakket verstrekt. Extra kleding
kan tegen gereduceerd tarief aangeschaft worden. Voor vragen over kleding kan men terecht
bij de kledingcommissie ( secretaris@ttvuden.nl )

Lidmaatschap
Lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december van ieder jaar.
Ongeacht het moment van de ingang van het lidmaatschap is de gehele jaarcontributie
verschuldigd. Momenteel bedraagt de contributie € 53,= voor een hoofdlid en € 50,= voor een
gezinslid ( ieder 2e of volgend lid woonachtig op hetzelfde adres ).

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging kan alleen schriftelijk ( per brief of mail ) geschieden tegen het eind van het
verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Website
Op onze website ( http://www.ttvuden.nl ) is veel te vinden over onze vereniging, informatie uit
het verleden maar ook heel actuele praktische informatie over b.v. de toerkalenders van de
diverse groepen, gedragsregels en tekens binnen de groep en alle commissies die binnen
de vereniging werkzaam zijn. Kijk hier zeker even naar !

Contact met Bestuur
Leden kunnen contact opnemen met het Bestuur via mail :
Voorzitter
voorzitter@ttvuden.nl
Penningmeester
penningmeester@ttvuden.nl
Secretaris
secretaris@ttvuden.nl
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De ATB commissie heef niet stil gezeten, ze zijn op pad geweest om de meest
gereden afstand, de 40 km, anders te leggen. Dus niet grotendeels aan de
westkant van de A50 door de open gebieden van Loosbroek, maar nu meer in de
bosgebieden van de Maashorst. Ook is het gelukt om de nieuwe bewoners van de
Karlingerweg 10, onze pauzeplaats, zover te krijgen dat we daar weer welkom zijn.
Het was al langer bekend dat de Maashorstbeheerders steeds meer beperkingen
zouden gaan opleggen om het hart van de Maashorst te mogen gebruiken voor
ATB tochten. Voor 2017 hebben we hier al mee te maken, zo mogen we niet direct
na de pauzeplaats links door het bosgebied richting Schaijk, omdat daar dan
Taurossen grazen. Wel mogen we in 2017 gebruik maken van de heuvelrug bij de
“blokhut”, al is dat eenmalig, want ook rondom het heideveld komt later een
wildraster. In overleg met de beheerders hebben we toch voor 2017 een mooie
tocht kunnen maken en we hopen natuurlijk dat op 29 januari de vele deelnemers
dat ook vinden.
Natuurlijk gaan we er van uit dat jullie in grote getale bereid zijn om ons daags
voor en op die 29e januari te helpen om van die dag een groot success te maken.
Liefst zoveel mogelijk mensen met een ATB voor in het veld, want daar schortte
het vorig jaar echt aan, maar ook helpende handjes bij de start- en pauzeplaats zijn
nodig.
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We gaan weer voorrrrrijden op zaterdagen om 9.00 uur vanaf de Vrije Teugel en
en wel op de volgende data:
5 november, 19 november
3 december, 17 december, 31 december
14 januari, 21 januari
Bij voldoende animo splitsen we de groep, zodat krachtsverschillen goed verdeeld worden,
maar ook bij kleinere groepen houden we rekening met elkaar. Noteer de data en wees
welkom.

Communicatie
commissie

Onze vereniging heeft drie nieuwsdragers voor informatie, zijnde de nieuwsbrief, de website
en facebook. Alle drie hebben zo hun eigen doel en/of doelgroep. Ze worden beheerd door
leden van de communicatie-commissie. Daarnaast gebeurt het ook dat in bijzondere gevallen
het bestuur direct een mail rondzet onder de leden.
De nieuwsbrief is de vervanger van onze oude Cadans en wordt beheerd door Mies van Dijk.
Mies ontvangt regelmatig nieuws items welke geplaatst kunnen worden via
famvandijk@home.nl
De nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst, zodat ze altijd nagezien kunnen
worden.
De website www.ttvuden.nl wordt beheerd door Riny v/d Boom, met ondersteuning van Mark
v/d Boogaard. Hierop staat veel achtergrond informatie over onze vereniging, zoals
samenstelling bestuur en de diverse commissies, A, B en C toerkalenders, diverse
activiteiten, nieuwsbrieven, archief, links naar andere toerclubs, info over GPS etc. Er is ook
een afgeschermd gedeelte met wachtwoord voor de leden, daarop staat o.a de ledenlijst. Op
het prikbord kun je iets te koop aanbieden, maar ook iets te koop vragen.
Dus als het eens een keer geen fietsweer is, bezoek dan eens onze site en sta verbaasd van
de info die daar te vinden is. De website wordt goed actueel gehouden en wordt nu
gemoderniseerd
Facebook wordt beheerd door Nicolien Cools, maar zij is gezien haar drukke werk op zoek
naar ondersteuning. Met facebook proberen we ook een jongere doelgroep te bereiken. Via
facebook kun je gemakkelijk informatie delen. Publicatie van artikelen wordt in overleg met de
schrijvers op facebook geplaatst. Ons facebookaccount is te vinden met de zoekfuctie via:
wielervereniging TTV Uden

Bijdragen
Nieuwsbrief

famvandijk@home.nl

