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Hier de eerste Nieuwsbrief van HRTC DOK!
We lichten in dit regelmatig te verschijnen clubmedium
gemeenschappelijke - Ren, MTB, Jeugd, Toer - punten toe. DOK is een
groeiende vereniging in verschillende disciplines van de racefiets en
MTB voor zowel de jeugd als volwassenen op recreatief én
wedstrijdniveau.
Een vrolijk en positief bericht dus en dat maakt het enthousiasme van
leden en bestuurders van DOK alleen maar groter. Door deze
Nieuwsbrief willen we een aantal punten delen met onze (potentiële)
leden.
Nieuwe secretaris
De vacature stond al even uit maar het hoofdbestuur is erin
geslaagd om de functie van secretaris in te vullen. Gerard Top (55)
is bereid gevonden om deze stoel te bezetten. Gerard woont
sinds een jaar in Julianadorp en heeft een rijk verleden als
voorzitter en medeoprichter van www.ftc-marknesse.nl.
Marknesse is een plaats in de Noordoostpolder. Ervaring genoeg
dus en Gerard wil ze graag delen met HRTC DOK. Daarnaast heeft
hij ervaring als Race 3 instructeur (NTFU) en als docent
wegkapitein. In het dagelijks leven is Gerard hij werkzaam bij
GMN en is een gedreven wielrenner met uitdagende
doelstellingen. HRTC DOK is blij met zijn toezegging als bestuurder en dit zullen we in de
volgende ledenvergadering definitief maken.
Maak op 22 september as. kennis met Zwift
Voor sommigen al bekend en voor anderen is het nieuw. Zwift
is een applicatie waar je virtueel kunt fietsen op o.a. een
SMART Tacx. Er zijn meerdere trainers waarbij je via internet
virtueel kunt rijden. Dit is de motivatie van Gerard Top en
Henri Roelofs om op vrijdag 22 september een ‘Zwift’-avond te
organiseren waardoor je kennis kunt maken met deze manier
van fietsen. We latendrie opstellingen zien waarvan twee
smart waarmee je kunt ervaren wat virtueel rijden is.
Belangstellenden van harte welkom! Aanvang 20.00 uur
locatie clubhuis DOK aan de Guldemondweg.
MTB start2bike.
Mountainbiken is een populaire tak van sport welke steeds meer
belangstelling geniet. HRTC DOK start op zaterdag 7 oktober
12:30u “start2bike” (klik op link) een initiatief van de NTFU en
wordt door HRTC DOK ingevuld. Dit geeft 4 weken de
mogelijkheid om vaardigheden op de MTB te leren. Wil je mee
doen vraag nadere informatie aan Gerard Krusemeijer.
(gerard_krusemeijer@hotmail.com of M: 06-14687908)
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Vacatures
Een groeiende vereniging als HRTC DOK vraagt om
vrijwilligers om de activiteiten mogelijk te maken. We
zoeken op verschillen posities enthousiaste mensen
voor o.a.:

Beheerder website en coördinator sociale media
Groei van de digitale wereld vraagt om assistentie van mensen die
hier bedreven in zijn. Je leeft je uit, met de technieken van de
website en andere sociale media die HRTC DOK gebruikt waarbij jij
deze media beheert zodat anderen er informatie over
clubactiviteiten kunnen plaatsen.

Penningmeester M/V Ren/MTB
Als het werken met financiële getallen jou aanspreekt is deze functie bij Ren/MTB een mooie
uitdaging. Je beheert de administratie en doet de betalingen en levert de financiële
rapportage aan voor de jaarstukken. Niet erg complex en voor meer vragen even een mailtje
naar voorzitter@hrtcdok.nl

Trainers voor jeugd.
Zowel MTB als de racefiets ziet een groei. Het begeleiden en
trainen van deze groepen vraagt om enthousiaste dames en
heren die willen helpen om groepen te begeleiden. HRTC
biedt een brede ondersteuning van trainers en begeleiders
aan inclusief deelname aan opleidingsprogramma’s van NTFU
of KNWU. Voor 2018 willen we de jeugd weer trainingen op
de racefiets aanbieden. Meer informatie is beschikbaar en bel
of mail met het secretariaat. secretaris@hrtcdok.nl

Vrijwilligers gevraagd bij MTB-activiteiten.
De komende maanden staan er weer veel activiteiten op het programma, zoals:
1 oktober de RABO Top MTB-wedstrijd voor alle categorieën. De eerste wedstrijd is bij DOK.
VELDTOERTOCHTEN:
1 oktober start de veldtoertocht van Texel bij DOK.
3 december idem.
17 december is de Napoleontocht vanuit DOK.
7 januari 2018 Noord-Hollandse Langste. Finish bij DOK
18 februari 2018 Verrassingsveldtoertocht!

Mooie activiteiten die niet zonder vrijwilligers kunnen! Kijk op de site van DOK voor
detailinformatie (klik hier voor meer info) en geef je op!

Heb je vragen, informatie of suggesties voor de Nieuwsbrief, stuur deze dan naar
secretaris@hrtcdok.nl Telefonisch kan ook (bij voorkeur ’s avonds) op telefoonnummer 06
2221 2931.

