
      nieuwsbrief

================================================================
jaargang 9    nummer  33    febr. 2014

Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,

Hier ligt alweer een Nieuwsbrief voor u klaar. En als ik een 
stukje omhoog kijk, onder de titel op dit blad, zie ik dat het de 
33e Nieuwsbrief is die ik voor u in elkaar zet. Jeetje, in 9 jaar 
zijn er 33 epistels door mij naar u geschreven. Waar blijft de 
tijd…… 
Als we terugkijken op het achter ons liggende jaar zien we dat 
we mooie tochten hadden, maar het weer ons niet altijd mee 
zat. Een grote uitschieter was de Woudentocht: heel mooi 
weer en daardoor veel deelnemers. Zo wensen we het 
eigenlijk bij elke fietstocht. Maar we hebben dat niet zelf in de 
hand.                 
             

  Voor een koude dag en
   als  je toch wilt  fietsen

  We hadden op 4 januari jl. de Nieuwjaarsborrel, door 
ons voor de tweede keer georganiseerd. Velen van u waren naar de 
Sporthal gekomen om elkaar en het bestuur van TFK Bergum  een goed 
Nieuwjaar te wensen en daar een drankje op te drinken. Het was een 
heel gezellig samenzijn. Het is ook leuk eens met elkaar ontspannen te 
zitten kletsen zonder de drang zo snel mogelijk de deur uit te willen om 

de kilometertjes weg te kunnen trappen. 

Afstempelen van de Sterritten
De data van het afstempelen zijn als volgt:

Donderdagavond 3 april 2014 tussen 19.00 en 20.00 uur
Donderdagavond 1 mei 2014 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Donderdagavond 5 juni 2014 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Donderdagavond 3 juli 2014 tussen 19.00 en 20.00 uur.

Donderdagavond 4 september 2014 tussen 19.00 en 20.00 uur de laatste is op
Zaterdagmorgen 25 oktober 2014 tussen 11.00 en 12.00 uur.

PS. de sterrit van augustus komt te vervallen dan is de sporthal niet open.

1

Op zaterdag 22 febr.2014 om 13.30 uur hebben we weer de 
Jaarvergadering. Op het laatste blad van deze Nieuwsbrief staat de 
Agenda voor deze vergadering. U bent van harte uitgenodigd deze 

vergadering bij te wonen.



De onderstaande data kunt u alvast in uw agenda noteren:

Tocht Afstand Starttijd Vertrekadres

12 april 2014 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

17mei 2014 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.

28 juni 2014 Gemeententocht 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
65 km 08.00-10.00 uur Café de Stripe, Wijnjewoude

16 aug. 2014 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

Dan het volgende:

! ATB-tocht 2014:           Jistrum Coulissentocht. !
Wielercomité Jistrum-Skûlenboarch, i.s.m. TFK Bergum, organiseert een ATB-tocht op zaterdag 15 februari 2014.
De starttijd is  van 9.00 uur tot 10.30 uur. 
Om ca. 8.30 uur begint de inschrijving. 
Eindtijd van de tocht is om 14.00 uur.
De afstanden zijn 30 en 45 km.
De startplaats is de kantine van vv Jistrum. Er is gelegenheid tot parkeren, douchen en afspoelen van de fietsen.
Startgeld is €5.-- voor NTFU-leden   en €6.--  voor “niet” leden.
De route is bepijld.

Voor de jeugdige rijders is er gratis een medaille

Het is dit jaar voor de tweede keer dat er een ATB-tocht georganiseerd wordt in samenwerking met Wielercomité 
Jistrum-Skûlenborch. Misschien zijn er onder de TFK Bergum-leden niet alleen toerfietsers, maar ook ATB 

fietsers. Dan is dit een mooie uitdaging om 15 februari a.s. mee te doen aan deze 
tocht. 
 

U bent van harte welkom.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Als u aan een fietstocht deelneemt: Uw NTFU / Lidmaatschapspas tonen.

Als u bij de inschrijving betaalt:       Graag gepast 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.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Dit zijn de punten die het bestuur graag geplaatst ziet. Tot ziens bij Jaarvergadering 
en anders bij één en misschien wel alle toertochten van de

TFK Bergum. 

Met vriendelijke groeten,
Vrouwke van Pel-Manuel.

###################################################################

Even nog uw aandacht voor het volgende…..

 

 Het bestuur van TFK Bergum is benaderd door de Rotary 
Club. afd. Bergum  met de vraag of wij dit jaar mee willen doen 
geld in te zamelen voor de voedselbank Tytsjerksteradiel.
De Rotary organiseert op zaterdag 12 april 2014 een Rotary-Herte-
Dei voor dit doel op het plein bij ’t Roodhert in Burgum.  
Het begint om 13.00 uur met allerlei festiviteiten o.a. springkussen, suikerspin, 
reuzen sjoelbak van 7,5 meter.
Van 16.00 – 18.00 uur is er kinderdisco.
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De opbrengst van deze dag is geheel bestemd voor de voedselbank.
Wij, als TFK Bergum, zijn die dag ook sportief bezig met de Acht van Bergum en 
misschien kunnen we een steentje bijdragen het leed van velen een beetje te 
verzachten door middel van een donatie. Alle beetjes helpen.

Wij willen graag gehoor aangeven aan het verzoek van de 
Rotary Club Bergum. Onze gedachten zijn uitgegaan om bij 
de inschrijvingen van de komende 4 toertochten dit jaar  een 
collectebus te plaatsen waar u, geheel vrijblijvend, geld 
in kunt doen. 

We hopen dat u bij de inschrijvingen van de toertochten dan ook extra aan de 
Voedselbank zult denken en dat er een mooi bedrag uit de collectebussen gehaald 
kan worden. 
Alvast heel hartelijk 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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uit	  de	  bestuurskamer

Het	  is	  inmiddels	  alweer	  februari	  als	  ik	  bezig	  ga	  met	  de	  eerste	  berichten	  van	  2014	  uit	  de	  
bestuurskamer.	  De	  winter	  wil	  nog	  niet	  echt	  vlo>en	  en	  wat	  mij	  betre@	  mag	  het	  nu	  ook	  wel	  weer	  
voorjaar	  worden	  zodat	  we	  met	  z`n	  allen	  weer	  de	  weg	  op	  kunnen.

We	  zijn	  2014	  gestart	  met	  een	  zeer	  gezellige	  nieuwjaarsrecepDe	  alwaar	  we	  hebben	  getoast	  op	  een	  
sporDef	  maar	  gezond	  2014!
Het	  bestuur	  hee@	  ook	  zijn	  eerste	  vergadering	  van	  dit	  jaar	  gehad	  en	  de	  voorbereidingen	  op	  het	  
nieuwe	  seizoen	  zijn	  dan	  ook	  in	  volle	  gang.	  Vooruitlopend	  op	  de	  algemene	  ledenvergadering	  kunnen	  
we	  mededelen	  dat	  we	  met	  een	  aantal	  mededelingen	  zullen	  komen	  die	  betrekking	  hebben	  op	  o.a.	  op	  
onze	  toertochten	  en	  op	  2015!
Natuurlijk	  worden	  zoals	  elk	  jaar	  alle	  administraDeve	  zaken	  uitgedeeld	  en	  verteld	  zoals	  toerboekjes,	  
sterri>ennieuws	  e.d.	  
Kom	  dus	  met	  z`n	  allen	  naar	  de	  Algemene	  ledenvergadering	  voor	  de	  laatste	  weetjes	  zou	  ik	  zeggen.

Natuurlijk	  zijn	  we	  ook	  al	  bezig	  om	  de	  toertochten	  van	  TFK	  Bergum	  organisatorisch	  rond	  te	  krijgen,	  u	  
moet	  denken	  aan	  mensen	  die	  pijlen	  willen	  uitze>en	  en	  weer	  ophalen,	  wilt	  u	  zich	  als	  vrijwilliger	  
opgeven	  dan	  heel	  graag!
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Ook	  vraag	  ik	  u	  om	  eens	  na	  te	  denken	  over	  de	  in	  te	  vullen	  bestuursfuncDes	  die	  eind	  van	  dit	  jaar	  vrij	  
komen,	  zoals	  ik	  heb	  aangegeven	  zullen	  de	  fam.	  van	  Pel	  en	  Trienke	  dit	  lopend	  jaar	  nog	  als	  acDef	  
bestuurslid	  ziQng	  nemen	  maar	  daarna	  treden	  ze	  uit	  en	  moet	  de	  funcDes	  over	  genomen	  worden.

Kortom,	  zo	  vroeg	  in	  het	  jaar	  zijn	  er	  al	  weer	  vele	  lopende	  zaken	  waar	  we	  als	  bestuur	  mee	  bezig	  zijn	  en	  
rekening	  mee	  moeten	  houden.
Wij	  als	  bestuur	  hopen	  dan	  ook	  op	  een	  zeer	  sporDef	  jaar	  en	  hopen	  u	  graag	  te	  zien	  op	  onze	  algemene	  
ledenvergadering	  op	  22	  februari	  2014.

Met	  vriendelijke	  groet,

Edwin	  Schaafsma
Voorzi>er

Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2013
DAMES T.E.M. NOVEMBER 2013

NRNAAM PLAATS KM‘S

S 1 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 3.065 =
S 2 R. de Jong Leeuwarden 1.898 =
J 3 H. de Jong – de Boer Jelsum 1.851

HEREN T.E.M. NOVEMBER 2013
*

NRNAAM PLAATS KM‘S

J 1 G. Dijkstra Gytsjerk         15.563
S 2 W. v.d. Veen Jistrum 14.360=
S 3 W. v.d. Veen Harkema 12.358=
J 4 H.J. Rudolphy Gorredijk 11.848
J 5 A.N. van Meerlo Veenwouden 11.820
J 6 M.T. Schippers Burgum 9.695
J 7 J. Schippers Hurdegaryp 9.656
S 8 S. Kootstra Harkema 8.510=
J 9 K. de Groot Burgum 7.645

J 10 S. Monsma Drogeham 6.625*
J 11 T. Nijdam Burgum 6.560
J 12 H. Roest Veenwouden 6.466
J 13 F. Bekius Burgum 6.021*
J 14 S. van der Meulen Franeker 5.700
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J 15 Tj. v.d. Wal Hurdegaryp 5.132*
J 16 M. Hollander Veenwouden 3.918
J 17 W. Poelstra Hurdegaryp 3.791*
J 18 B. Bijma Veenwouden 3.761*
J 19 J. Schaafsma Lemmer 2.593=
J 20 E. Schaafsma Lemmer 2.384=
J 21 S. de Vries Noardburgum 2.310*
J 22 F. Homans Nij Beets 2.300*
S 23 J. Schaafsma Leeuwarden 2.190=
J 24 P. Zijlstra Burgum 1.953*
J 25 Y. de Jong Jelsum 1.779
S 26 R. Kootstra Harkema 1.580=
S 27 J. Almeloo Leeuwarden 1.430=
S 28 E.J. Kuiper Leeuwarden 1.250=
J 29 O.G. Stumpf Leeuwarden 735=
S 30 F. Bosgraaf Beetsterzwaag 344=
S 31 G.J. v.d. Bijl Leeuwarden 270=

Som gemelde gefietste jaarkilometers 179.954

J = Jaarfietser
S = Seizoenfietser
* = Geen opgave deze maand 
= = Eindstand

Agenda voor de Ledenvergadering 
TFK Bergum d.d. 22 februari 2014.

Agendapunt 1. De opening

Agendapunt 2. Notulen vorige vergadering d.d. 23 februari 2013.

Agendapunt 3. Ingekomen stukken.

Agendapunt 4. Jaarverslag 2013.

Agendapunt 5. Financieel verslag 2013.

Agendapunt 6. Verslag kascommissie.

Agendapunt 7. Benoeming nieuwe kascommissie.
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Agendapunt 8. Bestuursverkiezing:  aftredend en  herkiesbaar: 
                         Dhr.   G. Dijkstra, Secretaris;
                         Dhr.   W. Poelstra,  Algemeen bestuurslid;
                         Mevr. V. Van Pel – Manuel,  Algemeen bestuurslid 

       voor 1 jaar;
                         Mevr. T.  Van der Veen –Ytsma,  Algemeen bestuurslid 
                         voor 1 jaar 

Agendapunt 9. Pauze, uitdelen boeken, inschrijven sterritten en      
competitie.

Agendapunt 10. Sterrittennieuws.

Agendapunt 11. Competitienieuws.

Agendapunt 12. Seizoen 2014.

Agendapunt 13.  Rondvraag.

Agendapunt 14.  Sluiting.
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