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Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,

Ons fietsseizoen is weer begonnen en hoe…..Op 12 april werd de 8 van Burgum 
gereden. Die dag was het stralend mooi lenteweer en we hebben die ochtend 191 
inschrijvingen gehad. Dat was toch een geweldig mooi begin van het fietsseizoen 
voor TFK Bergum? 
We waren die ochtend met z’n drietjes om de inschrijvingen te verzorgen. Jack en 
ik  zaten net met z’n tweetjes achter de inschrijftafel, toen ons vriendinnetje Sarai 

binnenstapte met haar vader Edwin Schaafsma. En trouwe fietsers kennen 
haar al wel. Ze komt het team regelmatig versterken door alle stempels te zetten, 
die er maar gezet moeten worden en tussendoor helpt ze ook om alle medailles 
klaar te maken voor uitgifte. Ze is al echt een grote steun voor de fietsclub. Jack 
werd even een beetje overbodig, maar gelukkig had hij zijn accordeon 
meegenomen en heeft een paar uur de nodige muziekjes op zijn accordeon ten 
gehore gebracht. Menige fietser is wat langer blijven zitten om naar de muziek te 
luisteren.

Ook heeft u gemerkt dat we een collectebus op de inschrijftafel hadden geplaatst. De Rotary Club 
Burgum had onze ondersteuning gevraagd om wat geld in te zamelen voor 
de voedselbank in Tytsjerksteradiel. Dat wilden wij graag voor 
dit goede doel doen en we hebben de Rotary Club toegezegd 
dat we bij alle evenementen, die we dit jaar organiseren, hun 
actie gaan ondersteunen. Dus u vindt dit seizoen een paar 

keer de collectebus bij ons op inschrijftafel staan. De eerste collecte heeft zijn 
vruchten afgeworpen: in de collectebus zat bijna €70.—Een bedankje voor de 
gevers is dus op zijn plaats. We hopen dat de volgende keer weer iets door u in de 
bus gedaan wordt.

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

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
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De onderstaande data kunt u in uw agenda noteren:

 Tocht Afstand Starttijd Vertrekadres

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

23 aug. 2014 Clubtocht 150 km 08.00 uur Sporthal “de Westermar”’ Burgum.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Als u aan een fietstocht deelneemt: Uw NTFU / Lidmaatschapspas tonen.

Als u bij de inschrijving betaalt:       Graag gepast betalen.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

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 daar, voor al onze TFK leden, een leuke 
en gezellige happening van te maken.
Nader bericht hierover volgt en als u een suggestie heeft, meldt het dan 
aan ons. Misschien kunnen we dat in ons feestprogramma opnemen.

Kobus v.d.Wal vond in zijn “archief” de eerste badge van onze fietsclub. 
Ik heb er een fotokopie van gemaakt en hiernaast ziet u de afbeelding. 
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Vriendelijke groeten namens het bestuur van TFK Bergum ,

                     Vrouwke van Pel-Manuel

Opgegeven gefietste kilometers voor de Competitie 2014

DAMES MAART 2014

NRNAAM PLAATS KM’S

S 1 N. Feenstra – Spoor Hurdegaryp 280
J H. de Jong – de Boer Jelsum 0*
S R. de Jong Leeuwarden 0*

HEREN MAART 2014

NRNAAM PLAATS KM’S

J   1 M.T. Schippers Burgum 3.285
J   2 H.J. Rudolphy Gorredijk 2.927
J   3 A.N. van Meerlo Veenwouden 2.595
S   4 W. v.d. Veen Jistrum 2.580
J   5 G. Dijkstra Gytsjerk 2.526
J   6 J. Schippers Hurdegaryp 2.341
J   7 W. v.d. Veen Harkema 2.260
J   8 S. Kootstra Harkema 2.240
J   9 W. Poelstra Hurdegaryp 1.732
J 10 K. de Groot Burgum 1.565
J 11 H. Roest Veenwouden 1.353
J 12 F. Bekius Burgum 926
J 13 J. Almeloo Leeuwarden 735
J 14 T. Nijdam Burgum 683
J 15 M. Hollander Veenwouden 628
J 16 S. van der Meulen Franeker 600
S 17 J. Woudstra Harkema 598
J 18 B. Bijma Veenwouden 586
J 19 S. de Vries Noardburgum 180
S 20 R. Kootstra Harkema 140

S F. Bosgraaf Beetsterzwaag 0*
J F. Homans Nij Beets 0*
J Y. de Jong Jelsum 0*
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S E.J. Kuiper Leeuwarden 0*
J S. Monsma Drogeham 0*
J E. Schaafsma Lemmer 0*
S J. Schaafsma Leeuwarden 0*
J J. Schaafsma Lemmer 0*
J O.G. Stumpf Leeuwarden 0*
J P. Zijlstra Burgum 0*

Som gemelde gefietste jaarkilometers 30.760

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

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

Beste	  vrienden	  van	  TFK	  Bergum,
	  
Voor	  ons	  ligt	  alweer	  een	  nieuwe	  nieuwsbrief	  en	  daar	  hoort	  ook	  het	  item	  	  ``uit	  de	  
bestuurskamer``	  in.
Nu	  is	  er	  op	  het	  moment	  niet	  al	  te	  veel	  te	  melden	  maar	  toch	  wil	  ik	  even	  terug	  kijken	  naar	  
afgelopen	  Ajd.
Als	  bestuur	  hebben	  we	  v.w.b.	  de	  organisaAe	  van	  onze	  tochten	  alles	  weer	  op	  orde,	  de	  
mensen	  die	  pijlen	  willen	  uitzeDen	  weten	  wat	  ze	  te	  doen	  staan	  en	  we	  zijn	  deze	  mensen	  dan	  

ook	  weer	  dankbaar	  dat	  wij	  als	  organisaAe	  op	  hen	  kunnen	  rekenen,	  waarvoor	  dank!
Inmiddels	  is	  de	  eerste	  TFK	  tocht	  een	  feit,	  dit	  jaar	  hebben	  we	  ervoor	  gekozen	  om	  de	  8	  van	  Bergum	  als	  eerste	  tocht	  te	  
organiseren	  mede	  ook	  omdat	  als	  het	  weer	  zou	  tegen	  ziDen	  men	  toch	  een	  rondje	  van	  50	  km	  kon	  fietsen	  en	  dan	  
besluiten	  of	  er	  nog	  een	  lus	  van	  50	  extra	  in	  zou	  ziDen.	  Gelukkig	  zat	  het	  weer	  ons	  mee,	  het	  was	  een	  prachAge	  dag	  en	  
de	  opkomst	  was	  top,	  bijna	  200	  deelnemers	  wel	  te	  verstaan	  en	  daar	  doen	  we	  het	  als	  club	  voor!!
Nu	  op	  naar	  de	  `HeidehoOocht`	  en	  hopen	  dat	  het	  weer	  ons	  weer	  gunsAg	  meezit.
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Afgelopen	  April	  hebben	  we	  een	  NTFU	  Regio	  overleg	  gehad	  in	  Wirdum.	  Hier	  waren	  afgevaardigden	  van	  de	  diverse	  
fietsvereniging	  van	  Friesland	  bijeen	  om	  samen	  met	  Unie	  leden	  te	  vergaderen	  over	  	  diverse	  zaken	  w.o.	  Scan&	  Go,	  
uitleg	  door	  Frisia,	  verder	  waren	  er	  mededelingen	  vanuit	  de	  Unie	  en	  zijn	  er	  verbeterpunten	  aangedragen	  die	  
betrekking	  hebben	  op	  de	  uitrol	  van	  NTFU	  fietsagenda	  en	  de	  bijbehorende	  vermeldingen	  van	  toertochten	  in	  de	  
agenda	  van	  NTFU.
Tevens	  hebben	  wij	  als	  bestuur	  van	  TFK	  Bergum	  kanDekeningen	  geplaatst	  over	  de	  gang	  van	  zaken	  van	  het	  
lidmaatschap	  op	  individuele	  basis	  zonder	  lidmaatschap	  van	  een	  vereniging	  en	  de	  manier	  hoe	  NTFU	  hier	  mee	  omgaat	  
en	  dat	  met	  het	  huidige	  beleid	  van	  NTFU	  grote	  kans	  bestaat	  dat	  de	  kleinere	  fietsverenigingen	  geen	  bestaansrecht	  
houden,	  iets	  wat	  volgens	  TFK	  Bergum	  nooit	  de	  bedoeling	  kan	  zijn	  van	  een	  Unie.	  Volgens	  NTFU	  is	  individualisering	  van	  
de	  maatschappij	  een	  zeer	  belangrijk	  bijdrage	  geweest	  om	  tot	  deze	  keus	  van	  lidmaatschap	  te	  komen.
De	  discussie	  die	  hierop	  volgde	  krijgt	  een	  vervolg	  waarin	  we	  als	  Regio	  en	  NTFU	  vóór	  en	  tégen	  argumenten	  gaan	  
bekijken.

Als	  laatste	  wil	  ik	  toch	  nog	  even	  onze	  scheidende	  bestuurleden	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  wat	  er	  voor	  zorgt	  dat	  we	  
eind	  van	  dit	  jaar	  3	  mensen	  nodig	  hebben	  in	  het	  bestuur,	  heeO	  u	  interesse	  in	  een	  gezellige	  bestuursfuncAe	  dan	  horen	  
we	  dat	  graag!!

Edwin	  Schaafsma
voorziDer
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