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Het manche bericht van Januari 2012

In dit nummer

Betrokkenheid bij de club anno 2012 en verder…

1. Betrokkenheid
2. Nieuwjaarsreceptie
3. Licentie aanvraag 2012
4. Koperdieven
5. Superkampioen 2011
6. Aanvraag stuurbord
7. Stuurbord bestellen

Afgelopen maand vroeg de voorzitter me of ik wellicht eens een stukje zou
kunnen schrijven voor het komende manche bericht.
Het onderwerp inzake kinderen in de media op de dagen (28-11 tot 4-12) was
betrokkenheid van de ouders bij de school en de sportclub.
Marja van Bijsterveldt gaaf een toelichting dat scholen ouders nodig hebben
(en best met klem een beroep kunnen doen op die ouders!) voor diverse
hand- en spandiensten en op het jeugdjournaal zag ik deze week Jordy uit
Haps die geschorst is van de Hapse Boyhs (sportclub) omdat zijn ouders
geen gelegenheid zouden hebben om bardienst te draaien.

FCC Rijswijk is enorm blij met ouders die hun steentje nu al bijdragen maar er zijn nog diverse taken waarbij het
bestuur best wat hulp zou kunnen gebruiken.
Iedereen heeft het tegenwoordig heel druk, dat is bij mij niet anders maar toch zagen een aantal leden de
mogelijkheid wat tijd vrij te maken om bijvoorbeeld taken rond het aanstaande topkampioenschap 2012 op te
pakken.
Jan Douwe, Pascal Wallaart en ondergetekende hebben de koppen bij elkaar gestoken met Hans en onze
clubsponsor. Door wat gunsten te halen uit onze zakelijke netwerken hebben we het voor elkaar gekregen om het
TC voor 2012 naar Rijswijk te halen! Dat is zeker iets om trots op te zijn en een evenement waarbij onze clubleden
straks vast hun hart op kunnen halen.
Ik wil maar aangeven dat het bestuur natuurlijk heel veel ondersteuning biedt bij de taken die door vrijwilligers op te
pakken zijn.
Zonder teveel moeite en tijd kunnen we de club helpen om net even dat stapje extra voor de jongens en meiden te
zetten, laat dat nu juist het idee zijn van de club!!

Super kampioen 2011

Jarko Hagemans

Koperdieven

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari staan de
deuren van de crosshut weer
open voor de nieuwjaarsreceptie
vanaf 15:00 uur tot 17:00 uur.

In de laatste week van het jaar
hebben
koperdieven
de
elektriciteit kabel van de 3
lichtmasten in de bochten mee
genomen. Dit is weer een strop
voor de club. De daders
ontvangen hier ongeveer 120
euro voor, maar de club moet
ongeveer 450 euro betalen voor
nieuwe kabel. Bedankt

Aanvraag bordnummer
U heeft afgelopen week een mail ontvangen over welke Licentie je moet
hebben in 2012.
Het basislidmaatschap vraagt de vereniging voor u aan, alleen moet u
zelf het bordnummer aanvragen.
De licenties kunnen vanaf nu aangevraagd worden op mijn KNWU. Dit is
alleen voor rijders die top competitie willen gaan rijden.
Heeft u nog vragen hierover stuur dan een mailtje naar
voorzitter@fccrijswijk.nl

De superkampioen 2011 is bekend bij
mij en wordt op zondag 8 januari
tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend.
De kampioen staat hierboven op de
foto!

Stuurbord
Als u nog geen stuurbord heeft kunt u
die bestellen door een mailtje te sturen
naar Hans met daarin de naam,
bordnummer en klasse waarin je gaat
rijden. De kosten zijn 18,50.
Ook kan je een zijbord bestellen die
kosten 5 euro.

Wilt u ook wat schrijven in manche bericht.
Dat kan, stuur voor 20 januari u bericht in naar voorzitter@fccrijswijk.nl

