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Nederland wederom uitblinker op WK baanwielrennen Polen

Van de redactie

Nederland laat weer eens van zich horen en staat met nog een dag te gaan
bovenaan tijdens het WK baanwielrennen in Polen. Voorlopig resultaat 4 gouden en
3 zilveren medailles.
Hoe staat het komend seizoen met onze aspiraties? Uw redacteur schat in dat de
meeste leden tijdens de lente-achtige dagen van afgelopen week al met hun
racefietsjes buiten de deur zijn geweest. Was het niet om een tochtje te rijden dan
toch zeker wel om hem liefdevol te soppen voordat het echte werk komen gaat.
Voor dit jaar is besloten Start to Cycle eenmalig over te slaan. Zodoende hoeft groep
4 eens een keertje niet in te passen voor de instroom van nieuwe leden. Ook is
besloten om groep 1 en 2 weer samen te voegen, omdat de opkomst van groep 1
vorig jaar te wensen overliet.
Waar ieder lid aan mee mag doen is de regelmatigheidsrit op 10 maart. Je wordt
ingedeeld bij een groepje en bepaalt samen het gemiddelde dat je denkt te gaan
rijden. Leuk om het seizoen te beginnen en leuk om de prijsjes die te winnen zijn.
Voor dit nummer is er helaas geen copy voor handen, daarom is de mail van Joop
opgenomen. Een nieuwsbrief zo vlak voor het losbarsten van het seizoen mag niet
ontbreken, al was het maar om iedereen mooie en heelhuidse fietstochten toe te
wensen.
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Wij vragen je aandacht voor de volgende zaken:
Betalen van de contributie voor 2019.
We verzoeken je voor 31 maart de verschuldigde contributie over te maken op de
bankrekening bij de Rabobank, bankrekening NL84RABO0147863597 ten name van
Toer en Trimvereniging Uden.
De contributie bedraagt € 60,-- voor een hoofdlid en € 57,-- voor een gezinslid.

Inschrijving regelmatigheidsrit op 10 maart a.s.

De inschrijving is geopend. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar
wieljvande@kpnmail.nl
De commissie zal de groepen samenstellen. We vertrekken vanaf de Teugel en
starten de eerste groep om 9.00 uur. Zorg dus dat je op tijd bent.
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Wijziging voorwaarden NTFU verzekering:
De NTFU heeft zijn voorwaarden van zijn verzekering aangepast. Lees
daarom even goed door of onderstaand bericht voor jou van toepassing is.
Indien nodig horen we graag jouw reactie.
Bij de NTFU zijn wij als lid verzekerd voor schade en ongevallen.
De schadeverzekering geldt altijd en voor alle leden. Dus ook als je alleen fietst.
Dit betreft schade aan fiets en/of kleding tot een bepaald bedrag.
De ongevallenverzekering geldt alleen voor clubritten. Hierbij wordt onder andere
een bedrag uitgekeerd bij overlijden en invaliditeit.
De NTFU vraagt nu om deze clubritten door te geven, opdat zij kunnen toetsen of een
eventueel ongeval plaats vindt tijdens een clubrit.
Wij hopen natuurlijk dat ongevallen zo weinig mogelijk voorkomen, maar als bestuur
willen we dit goed geregeld hebben.
Hierom hebben we nu de volgende clubritten vastgesteld:
Wegritten 1 jan - 31 dec:
- op zondagen, groep 1-2, 3, 4, en 5, startend om 8.00 / 8.30 / 9.00 uur.
- op woensdagen, startend om 9.00 uur.
Atb ritten, 1 jan - 31 dec:
- op zondagen startend om 9.00 uur.
- op woensdagen startend om 9.00 uur.
Deze ritten worden opgevoerd op de NTFU site.
We hebben als bestuur geen zicht of er nog leden zijn die collectief op andere dagen
rijden, wat ook een clubactiviteit te noemen is.
Als dit zo is, dan vernemen wij dit graag, zodat alle clubritten vallen onder de
ongevallenverzekering. Het gaat om ritten, die min of meer structureel van aard zijn.
Incidentele tochten kunnen ook opgevoerd worden mits deze tijdig gemeld worden,
(bijvoorbeeld Koningsdag op een vrijdag).
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Als men deelneemt aan een rit die door een andere fietsclub (NTFU lid zijnde) wordt
georganiseerd, dan geldt de ongevallenverzekering ook.
Achteraf kan een rit niet als clubrit worden aangemerkt.
In geval van een ongeval is het verplicht dit binnen 24 uur door te geven aan de
NTFU en onze ledenadministratie, zodat de schade (tijdig) afgehandeld kan worden.
Nogmaals, we horen graag indien jullie aanvullingen hebben.

Copy
nieuwsbrief

Schroom niet om een bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief. Mailen naar
famvandijk@home.nl

