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WTC NijeRieders; gevestigd in Nijeveen 

www.wtcnijerieders.nl 

info@wtcnijerieders.nl 

Dit jaarverslag is gemaakt door: 

Peter Millenaar –  voorzitter 

Fred Zweistra -  secretaris 

 

1. Inleiding 

Dit jaarverslag is een terugblik over het kalenderjaar 2021 van onze vereniging WTC 
NijeRieders. Begin van vorig jaar stond onze vereniging een beetje in de 
‘pauzestand”: er waren nog een aantal bestuursleden die de lopende zaken 
behartigden. Dat was Henri Koster – voorzitter Ronald Hensbergen – 
penningmeester Bert Schoemaker – social media/website en kleding Michel Bakker – 
MTB en kleding. Een oproep om de vacatures binnen het bestuur op te vullen vonden 
( nog ) geen gehoor. Na een alarmerende mail van Henri Koster aan de leden, 
waarbij het er op neer kwam in een ALV het voorstel te bespreken de vereniging op 
te heffen omdat de continuïteit van de vereniging niet meer gewaarborgd kon worden, 
voelden enkele leden zich toen toch geroepen om de ontstane vacatures in te vullen 
en de nog zittende bestuurders op te volgen. Bert Schoemaker was bereid om aan te 
blijven en het nieuwe bestuur te ondersteunen  
 

2. Het bestuur 
 
Het huidige bestuur is 28 augustus 2021 geïnstalleerd in een belegde ALV waarbij 
Henri Koster symbolisch de voorzittershamer overhandigde aan Peter Millenaar 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
* Peter Millenaar – voorzitter 
* Fred Zweistra – secretaris 
* Arjen Lok – penningmeester 
* Edwin Vos – ledenadministratie 
Bestuursleden algemeen: 
* Sjaak Hertongh - Gerien Tuut – Bastienne Peelen 

http://www.wtcnijerieders.nl/
mailto:info@wtcnijerieders.nl


 
3. Leden 

 
Hoofdlid –   83 
Gezinslid –   13 
2e lidmaatschap –  33 
 
Totaal -   129 
 
Vrouwelijke leden -  13 
Mannelijke leden -  116 
 
MTB training -  61 
 
Jonger dan 18 -  16 Jongste 8 jaar 
Ouder dan 65 -  21 Oudste  80 jaar 
 

4. Social media 
 
Deze wordt op dit moment verzorgd door Sjaak Hertongh waarbij op dit moment te 
melden valt de introductie van de Cygl – app waarbij je een fietstocht kunt plaatsen of 
jezelf kunt aanmelden bij een tocht van iemand anders 
Bert Schoemaker zorgt voor ondersteuning op de website met het actualiseren van 
de berichtgeving omtrent de activiteiten, laatste nieuws e.d. van de NijeRieders  
 

5. Sponsoren 
 
De huidige sponsoren: 
* Gradabikes 
* Primalife/Fysiotherapie 
* Visscher – Holland 
* Oostergetel/makelaardij  
* Toyota van der Linde 
* Veldsink – Faber/assurantie – en financieel adviesbureau 
De contracten met deze sponsoren hebben wij weer kunnen verlengen met 3 jaar 
 
Co – sponsoren: 
Atensus – H. Faber, installatietechniek - M. Buld, hoveniersbedrijf en Multiselect 
 

6. MTB 
 
De trainingen bij de skeelerbaan zijn elke woensdagavond met als trainers: 
* Michiel van Goor – groep 1 
* Gerco Hofstra – groep 2 
* Anna en Jorn Hofstra en William Kroes doen de jeugd 
De overige leden gingen, officieel, per 01 oktober weer op de MTB al zijn er natuurlijk 
altijd leden die de voorkeur blijven geven aan de racefiets  
De openingstocht, georganiseerd door de NijeRieders, was op 16 oktober (zie 
activiteiten) Ook op de MTB werd er vaak in kleine groepjes gefietst i.v.m. de corona 
en verscheiden tochten werden om dezelfde reden afgelast 
 



 

7. Race 
 
Door de coronamaatregelen was het niet altijd mogelijk in groepen te fietsen; dat was 
wel erg jammer voor de saamhorigheid en contacten binnen de vereniging.  
De groepsindeling van de racefietsers was als volgt: 
* groep 1 
* groep 2 
* groep 3 
* groep 28 
Deze groepen fietsten met verschillende vertrektijden en snelheden; dit ging niet altijd 
goed, met name het samen oprijden van groep 1 en 2 naar de koffie was nogal eens 
onderwerp van gesprek. Dit punt keert ook weer terug op de agenda 
 
 

8. Fietskleding  
 
Vorig jaar is er een bestelronde geweest voor nieuwe kleding gebaseerd op een    
nieuw ontwerp. Er is door de leden veelvuldig gebruik gemaakt van de gelegenheid 
om hun garderobe aan te vullen 
 
 

9. Activiteiten 
 
Vorig jaar augustus hebben wij een BBQ georganiseerd bij het clubhuis van de 
ijs/skeelerclub voorafgaande door een leuk kubb – spel Viel goed in de smaak 
Tevens de openingstocht voor de MTB’ers georganiseerd op 16 oktober: mooie tocht 
naar Vledder alwaar onze Bastienne en Melktap Nijeveen van Jan en Baukje 
Brouwer van de Dorpsstraat klaarstonden met heerlijke versnaperingen   
Door de corona konden enkele andere activiteiten, die we hadden gepland, niet 
doorgaan Vermeldenswaard is nog de eenmalige contributieverlaging die we hebben 
toegepast i.v.m. Covid van 50%   
 
 

10. Veiligheid 
 
Als bestuur vinden wij nog steeds dat veiligheid tijdens het fietsen voorop staat.  
Hou je aan de verkeersregels en het fietsreglement van WTC NijeRieders. 
Er zijn ook vorig jaar enkele valpartijen geweest maar dat is niet altijd te voorkomen 
ook al probeer je zo veilig mogelijk te fietsen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


