
Jaarverslag van TFK Bergum over 2012 

 

1 Algemeen. 

 

In dit jaar zijn er weer een aantal wijzigingen geweest er zijn nieuwe bestuursleden 

aangetreden en twee oud gedienden  Kobus van der Wal en Tjeerd van der Wal zijn 

afgetreden en tevens erelid geworden van de vereniging. 

Al meer dan 25 jaar hebben ze in het bestuur gezeten en altijd met volle energie 

hebben ze de werkzaamheden verricht voor de vereniging. 

Verder zijn we dit jaar gestart met nieuwe pijlen uit te zetten en dit moest natuurlijk 

even wennen en kijken of dit wel de bedoeling was. 

Uit positieve reacties hebben we vernomen dat dit wel kan en voor het komende jaar 

zullen we over gaan op grotere NTFU routeborden waardoor de route nog duidelijker 

uitgezet word. 

En over het fietsseizoen van 2012 kunnen we ondanks dat we geen goede zomer 

hadden met volle tevredenheid terug kijken. 

Het bestuur bestond voor 2012 uit de volgende personen: 

Voorzitter                   : Dhr. E. Schaafsma; 

Secretaris                    : Dhr. G. Dijkstra; 

Penningmeester          : Dhr. H. Roest; 

Ledenadministrateur   : Dhr. A. Ernst; 

Algemeen bestuurslid : Dhr. W. Poelstra; 

Algemeen bestuurslid : Dhr. J. Schippers; 

Algemeen bestuurslid : Mevr. V. Van Pel; 

Algemeen bestuurslid : Mevr. T. van der Veen; 

Vrijwilliger                 : Dhr. J. van Pel. 

Dan zijn er ook nog een aantal mensen die hebben meegeholpen voor het uitzetten 

van de toertochten en die aanwezig waren bij de stempellocaties, waarvoor onze 

hartelijke dank. 

Ook willen we de sponsoren in welke vorm dan ook even bedanken voor hun steun 

zowel financieel of als in natura bedankt daar voor over het afgelopen jaar. 

 

2 Fietstochten. 

 

De eerste fietstocht van het seizoen is de Gemeententocht waarbij twee startlocaties 

zijn begon het niet al te goed het was zeer koud en tijdens de tocht fikse hagelbuien, 

in Bergum zijn er totaal 98 deelnemers en in Wijnjewoude zijn er maar 19 deelnemers 

gestart. 

 

De tweede fietstocht de Dorpentocht kwamen er 85 deelnemers naar bergum om deze 

tocht te gaan fietsen, waarbij het uitstekend fietsweer was. 

 

Bij de derde fietstocht de Acht van Burgum konden we 122 deelnemers verwelkomen 

waarbij de start, controle en finish in Bergum was, en ook bij deze tocht was het 

prachtig mooi weer. 

 

Bij de laatst grote fietstocht de Woudentocht zijn er in Bergum 122 deelnemers 

gestart en in Norg 94 deelnemers gestart , de laatste tocht was dus weer een kaskraker 

waar we als bestuur zeer mee ingenomen zijn. En deze tocht is onder zomerse 

omstandigheden gehouden op het einde van de dag was het zeer warm. 



 

Dan zouden we in eerste instantie de clubtocht gaan organiseren op zaterdag 15 Juli, 

maar doordat de weersvoorspellingen dusdanig slecht zouden zijn hebben we de tocht 

verplaatst naar 14 September. 

Bij de clubtocht hadden we een deelname van 14 clubleden en hebben we een heel 

mooie dag gehad. 

Bij  de eerste stop bij Fletcher Hotel Heidehof in Heerenveen werd ons koffie en cake 

aangeboden waarvoor onze hartelijke dank. 

 

3 Sterritten 

 

Over het seizoen 2012 is het aantal km lager dan over 2011, in  2011 zijn er 24 

deelnemers geweest die totaal 60890 km afgefietst hebben en voor 2012 waren er ook 

24 deelnemers die totaal 56230 km gefietst hebben. 

De oorzaak dat er wat minder gefietst is komt doordat we geen mooie zomer gehad 

hebben. 

 

4 Kompetitie 

 

De kompetitie waarbij onderscheid word gemaakt in jaarfietsers en seizoenfietsers 

wordt altijd keurig bijgehouden door Dhr. T. Nijdam die de stand opmaakt en die 

geplaatst word op de website of  in de nieuwsbrief. 

Over het afgelopen jaar deden er 4 vrouwen en 31 heren mee aan de competitie. 

 

5 Bidontochten 

 

Bij elke georganiseerde toertocht van Bergum kan er in bidonverband mee worden 

gefietst waarbij een gemiddelde snelheid word aangehouden van tussen de 25 km en 

28 km, en er komen over het algemeen tussen de 10 en 14 deelnemers op af. 

Er kunnen altijd nog wel meer deelnemers meedoen aan de bidontochten. 

 

6 Dankwoord. 

 

Dan wil het bestuur van Toerfietsclub Bergum iedereen hartelijk bedanken voor het 

mede organiseren van de tochten. Verder alle sponsoren die hun steun hebben 

bijgedragen in welke vorm dan  ook heel erg bedanken daarvoor. Tevens de mensen 

van de bediening van de sporthal ook jullie allemaal hartelijk bedankt voor jullie 

werk. En dat jullie allemaal weer bereid zijn om mee te helpen voor het fietsseizoen 

2013. 

 

Opgemaakt door de Secretaris  

Geert Dijkstra 

Januari 2013. 

 


