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Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen, !
Hier is een nieuwe Nieuwsbrief van uw TFK Bergum. Het is 

februari en aan het eind van de maand hebben we een 
algemene Ledenvergadering. Daar zal weer van alles 

besproken worden. Ook, dat er 3 bestuursleden aftreden en zich 
niet meer herkiesbaar stellen. Het zijn 

 Trienke v.d.Veen-IJtsma, Jack van Pel en ikzelf. 
Na ons jaren te hebben ingezet voor TFK Bergum en er zelfs een 
jaartje aan te hebben vast geplakt, zetten we er nu een punt achter. We hebben ons al die 

jaren met heel veel plezier voor u allen ingespannen om het een ieder naar de zin te 
maken. Met veel plezier hebben we de bestuursvergaderingen bezocht, 

bestuursvergaderingen, die altijd met veel humor samen ging en ook zal blijven gaan  . We 
hebben veel gelachen, maar er werden ook serieus dingen besproken die 

van onze TFK Bergum een hechte groep maakte en dat in de toekomst ook 
zal blijven. 

Ook op diverse stempelposten hebben we ons altijd ingezet en veel 
vrienden gemaakt. Niet alleen met TFK leden, maar ook met fietsers van 
andere clubs, die bij ons de toertochten kwamen meefietsen. We werden 

bekende gezichten van TFK. 
En daar komt nu een eind aan. 

Ook voor mij komt er een eind aan het maken van de Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief zal 
de laatste zijn die ik maak. Mijn taak zal overgenomen worden door Jordy Schaafsma. Ik 
hoop dan ook van harte dat Jordy net zoveel plezier in het maken van de Nieuwsbrief zal 
beleven als ik al die jaren heb gedaan. En ik wil u dan ook bedanken voor het lezen van 
mijn epistels. Het was voor mij elke keer een uitdaging er iets gezelligs van te maken. 
Het gaat u allen goed en wij hopen van harte dat u de TFK steeds weer een warm hart 

toedraagt en vaak de mooie toertochten mee komt fietsen. 
Namens Trienke en Jack zeg ik: Tot ziens en bedankt voor het vertrouwen, dat u allen al 

die jaren in ons gesteld heeft. !
Met vriendelijke groeten, Vrouwke van Pel-Manuel. !!
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                     In maart 2015 bestaat de TFK Bergum 40 jaar. Het 
bestuur van TFK Bergum wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan 
en is al druk bezig een programma voor te bereiden om, voor al 
onze TFK leden, daar een leuke en gezellige happening van te 
maken. 
Wij willen deze mijlpaal op zaterdag 25 april 2015 met zijn allen 
gaan vieren.  
Dat is een week eerder dan in de planning stond. !
Graag voor 1 april opgeven bij Geert, telf. 
058-2562888 of e-mail: secretaris@tfkbergum.nl  met 

hoeveel personen u op 25 april naar deze feestelijke dag komt. Dit in 
verband met de inkopen voor deze dag. 
Er gaat die dag een stukje gefietst worden, maar op gewone fietsen, 
zodat we met zijn allen gezamenlijk een kort ritje kunnen maken. 
Een nader programma voor deze dag volgt t.z.t. !!!!!

De onderstaande data kunt u alvast in uw agenda noteren: !

Feest

Tocht Afstand Starttijd Vertrekadres

11 april 2015 De Acht van 
Burgum 100 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

50 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

30 mei 2015 Heidehoftocht 100 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”’ Burgum

50 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

100 km 08.00-10.00 uur Fletcher Hotel Heidehof, 
Golflaan 1, 8445 SR, Heerenveen.

27 juni 2015 Gemeententoch
t 100 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

65 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

100 km 08.00-10.00 uur Café de Stripe, Wijnjewoude
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Als u aan een fietstocht deelneemt: Uw NTFU / Lidmaatschapspas tonen. !
Als u bij de inschrijving betaalt:       Graag met kleingeld betalen. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx !
 

 !!!!
ATTENTIE!!!!! 

Heeft u een e-mail adres? Laat het me even weten, dan krijgt u de Nieuwsbrief voortaan van mij toegestuurd 
via de computer. Stuur dan even een mailtje naar mij: pel00232@gmail.com met vermelding: lid TFK Bergum 

en 
uw  huisadres. 

Leden die de Nieuwsbrief al per e-mail krijgen toegestuurd, hoeven niet  
  te reageren. Alvast bedankt. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Lijst van namen van bestuursleden met telefoonnummers en e-mailadressen: !
E.Schaafsma   Voorzitter             06-51156147 eschaafsma@home.nl  
G.Dijkstra Secretaris 
  NTFU zaken 058-2562888 secretaris@tfkbergum.nl 
H.Roest Penningmeester 0511-474154 penningmeester@tfkbergum.nl 
A.Ernst Ledenadm.              06-25531411 arnoldernst3@gmail.com 
W.Poelstra Alg.Bestuurslid 0511-476711 wnf.poelstra@hetnet.nl 
J.Schippers Alg.Bestuurslid  j.schippers06@chello.nl 
T.v.d.Veen Alg.Bestuurslid 0512-785566 trienkeytsma@gmail.com 
J.van Pel Vrijwilliger 0512-517016 pel00232@gmail.com    
V.van Pel Alg.Bestuurslid 
  Nieuwsbrief 0512-517016 pel00232@gmail.com                  
T.Nijdam Competitieleider 0511-464299 coordinator@tfkbergum.nl 
TFK website                www.tfkbergum.nl 

 !
Uit de bestuurskamer. !
Voor	  u	  ligt	  inmiddels	  alweer	  de	  eerste	  nieuwsbrief	  van	  dit	  jaar!	  Terug	  kijkend	  naar	  
afgelopen	  1,5	  maand	  zijn	  er	  alweer	  diverse	  zaken	  de	  revue	  gepasseerd.	  Zo	  hebben	  we	  
onze	  nieuwjaarsbijeenkomst	  gehad.	  AlAjd	  weer	  een	  gezellig	  samen	  zijn	  van	  leden	  en	  
partners	  onder	  elkaar	  en	  waar	  getoast	  wordt	  op	  een	  goed,	  sporAef	  maar	  vooral	  gezond	  
nieuw	  jaar.	  
Een	  nieuw	  jaar	  waar	  weer	  het	  nodige	  staat	  te	  wachten,	  zo	  hebben	  we	  natuurlijk	  onze	  4	  

65 km 08.00-10.00 uur Café de Stripe, Wijnjewoude

15 aug. 
2015 Woudentocht 110 km 08.00-10.00 uur Café Zwaneveld, Oosteind 33, Norg

110 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

50 km 08.00-10.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

30 km 09.00-11.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum

29 aug. 
2015 Clubtocht 150 km 08.00 uur Sporthal “de Westermar”, Burgum
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toertochten	  maar	  ook	  het	  jaar	  van	  ons	  40	  jarig	  jubileum.	  Eerder	  is	  door	  ons	  de	  mededeling	  gedaan	  dat	  we	  
dit	  heugelijk	  feit	  zouden	  gaan	  vieren	  op	  2	  mei	  a.s.	  Echter	  door	  organisatorische	  problemen	  hebben	  we	  de	  
datum	  een	  week	  moeten	  vervroegen	  en	  wel	  naar	  25	  april.	  Gelukkig	  zijn	  we	  er	  vroeg	  bij	  om	  u	  hierover	  
vroegAjdig	  in	  te	  lichten	  en	  gaan	  de	  voorbereidingen	  gestaag	  verder.	  
In	  voorgaande	  nieuwsbrieven	  heb	  ik	  u	  geïnformeerd	  over	  bestuursleden	  die	  dit	  jaar	  aJreden	  en	  niet	  
herkiesbaar	  zijn.	  Wij	  als	  bestuur	  waren	  dus	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  bestuursleden.	  Hierbij	  kan	  ik	  nu	  
mededelen	  dat	  we	  4	  personen	  hebben	  gevonden	  die	  bereid	  zijn	  om	  plaats	  te	  nemen	  in	  het	  bestuur.	  In	  de	  
algemene	  ledenvergadering	  a.s.	  gaan	  we	  u	  aan	  deze	  mensen	  voorstellen.	  Ik	  als	  voorziMer	  ben	  zeer	  blij	  met	  
deze	  aanmeldingen	  en	  dat	  betekent,	  dat	  we	  het	  bestuur	  in	  zijn	  voltalligheid	  kunnen	  behouden!	  
Graag	  nodig	  ik	  u	  hierbij	  uit	  voor	  de	  algemene	  ledenvergadering	  a.s.	  en	  misschien	  spreken	  we	  elkaar	  daar!	  !
Met	  vriendelijke	  groet,	  Edwin	  Schaafsma,	  VoorziMer.	  

Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2014 !
DAMES EINDSTAND 2014 !

!
!

HEREN EINDSTAND 2014 !
!

NR NAAM PLAATS KM’S

S 1 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 3.455

NR NAAM PLAATS KM’S

J   1 G. Dijkstra Gytsjerk 16.681

J   2 W. v.d. Veen Harkema 16.300

J   3 M.T. Schippers Burgum 14.090

S   4 W. v.d. Veen Jistrum 13.540

J   5 H.J. Rudolphy Gorredijk 13.427

J   6 A.N. van Meerlo Veenwouden 13.100

J   7 S. Kootstra Harkema 11.040

J   8 J. Schippers Hurdegaryp 10.339

J   9 K. de Groot Burgum 8.027

J 10 W. Poelstra Hurdegaryp 7.444

J 11 T. Nijdam Burgum 7.230

J 12 H. Roest Veenwouden 7.173

J 13 B. Bijma Veenwouden 5.816

J 14 J. Almeloo Leeuwarden 4.474

J 15 F. Bekius Burgum 3.690
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J = Jaarfietser 
S = Seizoenfietser 
* = Geen opgave deze maand 

	   	  !!!!!
	  	  	  

LEDENVERGADERING 2015 !
Op zaterdag 28 februari 2015 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van TFK Bergum 

gehouden in 
sporthal de Westermar, Burg.Botheniuslaan 40E, 9251 LD Burgum. 

Aanvangstijd is 13.30 uur. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. !
Agenda voor de Ledenvergadering 
TFK Bergum d.d. 28 februari 2015. !

Agendapunt 1. De opening !
Agendapunt 2. Notulen vorige vergadering d.d. 22 februari 2014. !
Agendapunt 3. Ingekomen stukken. 

J 16 S. van der Meulen Franeker 3.660

S 17 J. Woudstra Harkema 3.228

J 18 M. Hollander Veenwouden 3.191

J 19 F. Homans Nijbeets 2.695

J 20 E. Schaafsma Lemmer 2.060

J 21 J. Schaafsma Lemmer 2.041

J 22 S. de Vries Noardburgum 2.040

S 23 E.J. Kuiper Leeuwarden 1.595

S 24 R. Kootstra Harkema 1.300

J 25 P. Zijlstra Burgum 1.125

S 26 J. Schaafsma Leeuwarden 585

S 27 G. v.d. Bijl Leeuwarden 180

Som gemelde gefietste jaarkilometers 179.52
6
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!
Agendapunt 4. Jaarverslag 2014. !
Agendapunt 5. Financieel verslag 2014. !
Agendapunt 6. Verslag kascommissie. !
Agendapunt 7. Benoeming nieuwe kascommissie. !
Agendapunt 8. Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar:  
                         Dhr. E. Schaafsma, voorzitter; 
                         Dhr. J. Schippers, algemeen bestuurslid. !
                         Bestuursverkiezing aftredend en niet herkiesbaar: 
                         Mevr. V. Van Pel Manuel, algemeen bestuurslid. 
                         Mevr. T. Van der Veen- Ytsma, algemeen bestuurslid. 
                         Dhr. J. van Pel, vrijwilliger. !

    De volgende kandidaten hebben zich voorgesteld: 
                         Dhr. H. Braaksma, algemeen bestuurslid. 
                         Dhr. S. Kootstra, algemeen bestuurslid. 
                         Dhr. W. Van der Veen, algemeen bestuurslid. 
                         Dhr. J. Schaafsma, vrijwilliger. !
Agendapunt 9. Pauze, uitdelen boeken, inschrijven sterritten en competitie. !
Agendapunt 10. Sterrittennieuws. !
Agendapunt 11. Competitienieuws.  
   
Agendapunt 12. Seizoen 2015. !
Agendapunt 13. Rondvraag. !
Agendapunt 14. Sluiting. !!
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