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Jaarverslag 2020 

 

 

 

 

 
Van het bestuur: 

  
Het jaar 2020 is geschiedenis maar zal niet snel vergeten worden, het corona virus heeft ook veel 

impact gehad op het verenigingsleven. Begin maart, vrij kort na de snerttocht, kregen we voor de 

eerste maal te maken met maatregelen om het virus onder controle te krijgen. Vanaf begin juli was het 

weer mogelijk om onder strikte regels in groepen te mogen fietsen waarna het eind september opnieuw 

weer richting “intelligente” Lock down is gegaan. Gevolg hiervan; geen af4d, Limburg meerdaagse, 

rondje Nederland en 5 geannuleerde clubritten. Voor het fietsen in clubverband is het afgelopen jaar er 

één geworden van afwachten, eigenlijk is het een jaar om snel te vergeten! Absolute dieptepunt was 

echter het tragische overlijden van Hans de Zwart. Hans heeft tijdens een zondagmorgenrit een 

hartstilstand gekregen.   

   

De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar niet gewijzigd en zag er aan het eind van 2020 

nog hetzelfde uit.  

 

 

 

Erik den Adel   Voorzitter 

Jaap van den Oever  Secretaris 

Fred de Vroom  Penningmeester  

Piet de Korte  Pr-commissie 

   

 

In het afgelopen jaar kwam het bestuur door alle perikelen slechts 4 maal bijeen. De algemene 

ledenvergadering in het voorjaar was nog net voor de eerste “lock-down”, bij deze vergadering waren 

52 leden aanwezig. Tijdens deze vergadering is het huurcontract met vv Nieuwenhoorn ondertekend 

waarmee de verhuizing definitief is geworden. 

 

 

Secretariaat: 

 
Het ledenbestand bestond op 31 december 2020 uit 209 leden die nog zijn te verdelen in:  

     200 hoofdleden 

         7 gezinsleden 

         2 ereleden. 

 

In het afgelopen jaar zijn er 19 nieuwe leden ingeschreven. Hiernaast hebben 8 leden aangegeven het 

lidmaatschap te willen beëindigen. Zoals boven beschreven is Hans de Zwart ons in september op 

tragische wijze ontvallen. Per saldo is het ledenaantal van de vereniging met 10 leden omhoog gegaan.    
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nieuwe leden lidmaatschap beëindigd  

Mike Rijsdijk Dennis Postma Hans van der Veer  
Klaas Bosschieter Mark Jooren Bert Schoolenberg  

Michel Verplanke Laura Jooren André Beukelman  

Patrick Kluijtmans Michael Kalkman Hans de Zwart †  

Pieter Meijer Robby Burger Astrid Gouw  

René Brakxhoofde Edwin Hammerstein Peter van Loo  

Kenneth Philips Ron Bravenboer Henk Schoordijk  

Ben Ouwendijk Ronald Maassen Dave Gaal  
Richard van Dijk Ramon van der Knaap Ruud Walters  

Remco Krabbendam    

    

     

 

   

 

 
De gemiddelde leeftijd van de vereniging kwam het afgelopen jaar uit op 57 jaar.  
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Routecommissie: 

 
Het afgelopen jaar zijn er een flink aantal ritten geannuleerd. In de periode dat er wel in groepsverband 

gefietst mocht worden zijn er een aantal extra ritten georganiseerd, uiteindelijk zijn er toch nog 7 ritten 

in clubverband gemaakt. Opkomst bij alle ritten was zeer goed, vrijwel alle ritten zijn onder prima 

omstandigheden verreden. Slechts 1 rit had te maken met wat minder weer, dit is ook direct terug te 

zien in het aantal deelnemers.  

 

Datum Naam tocht Deelnemers 

22 februari Snerttocht 38 

12 juli Rondje Banaan (uitgestelde openingsrit) 70 

2 augustus Eilandentocht 62 

16 augustus Rondje Haringvliet/Dinteloord 56 

30 augustus Bruggentocht/ rondje Hoekse Waard 28 

6 september Rondje Plompe toren/Colijnsplaat/Kamperland 48 

20 september Rondje Binnenmaas/Bruinisse 58 

 Totaal aantal deelnemers  360 

 

 

Bij de Openingsrit waren de onkosten van de koffiestop voor de 

vereniging. Bij alle andere tochten is de koffie met punt weer gesponsord 

door New Port Tankcontainers. De A en B groep hebben het afgelopen 

seizoen bij de koffiestop 1 consumptie gebruikt i.p.v. de gebruikelijke 2. 

Het inschrijfgeld was voor deze twee groepen aangepast.  

Er is opnieuw een sterrenklassement gemaakt. Bij deelname aan een rit 

van de kalender heeft men een ster gekregen. Bij voldoende sterren, het 

afgelopen jaar 6 of 7, is er de keuze uit zomerhandschoenen of sokken in 

clubkleuren en voorzien van het clublogo.   

Van de 219 leden (op dat moment) zijn er 14 die dit aantal gehaald 

hebben. 116 leden hebben aan 1 of meer clubtochten deelgenomen. 103 

leden hebben aan geen enkele tocht deelgenomen.  

    

De volgende voorrijders hebben ervoor gezorgd dat alle ritten goed verlopen zijn; 

Marcel Bakker Rob van Mourik Jaap van den Oever 

Laurens de Groot Hans de Zwart † Fred de Vroom 

Jaco van Herp   

      

Aan het begin van het jaar is er opnieuw een "snerttocht" georganiseerd door Atie Tanis, 38 leden 

hebben hieraan deelgenomen en de kou getrotseerd. Dank aan Anton van Putten die voor vertrek en 

aankomst zijn winkel weer beschikbaar heeft gesteld.  

Het succes van het rondje op de woensdagavond nieuwe stijl heeft 

het afgelopen jaar opnieuw een vervolg gekregen. Naast de 

woensdagavond is het afgelopen jaar ook mogelijk geweest om op 

de maandagavond een trainingsrondje in clubverband te rijden. 

De deelname aan deze avonden is zeer goed te noemen. Iedereen 

die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd bedankt hiervoor!    

 
Pr-commissie: 

 

Sponsoren en adverteerders; 

Eric Waasdorp heeft zijn praktijk m.i.v. 1 januari 2020 verkocht aan Weeda en v/d Berg. Frank Weeda 

en Levi van den Berg (Fysiopraktijken) besloten het sponsorschap van Eric Waasdorp voort te zetten. 

(Nieuwe) Leden die een nieuw tenue bestelden, ontvingen het aangepaste WTAC tenue met de nieuwe 
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sponsornaam. Van de adverteerders is Lex Nederlof (CCN o.a. Fietskleding en LANNA Tours 

Fietsvakanties Thailand), vanwege Covid-19, gestopt.  

WTAC-Waterstad begroet Dennis Postma van Loodgietersbedrijf Postma uit Nieuwenhoorn als 

nieuwe adverteerder. 

 

Redactiecommissie; 

Door de Corona maatregelen zijn helaas niet alle clubritten gefietst. Mede om die reden zijn ook 

minder clubritverslagen in de verschillende edities van het clubblad verschenen. Een positieve 

uitzondering is de C groep. Maar deze groep heeft dan ook een ‘rijdende reporter’ in hun midden. Piet 

Sas nam met de bezorging van clubblad editie 5/20 afscheid als distributeur van ons clubblad. Zonder 

onderbreking bracht hij, 10 jaar lang, de bladen bij de bezorgers. Ad van Gastel heeft zich gemeld als 

zijn vervanger. 

De hierna vernoemde bezorgers/vrijwilligers schoven de bladen weer in de brievenbussen van de 

leden, sponsoren en adverteerders. Het zijn: Peter t'Hart, Alex Dorst, Richard Bakker, Jannie Faber, 

Sieg Wollburg, Willem Tuijtel, Hans Andeweg, Piet de Korte, Sjaan de Winter, Leo Noordermeer, 

Willem Roodbol, Bouwe van Kempen, Jaap vd Oever, Hans den Otter. 

 

Website; 

De website wordt up to date gehouden door de webmaster Willem Zoutewelle.    

 

 

Kleding commissie: 

 
Voor de aanschaf van clubkleding zijn er twee 

pasmomenten per jaar. Daar er nu kleine aantallen 

besteld kunnen worden wordt er geen voorraad 

meer aangehouden. Ad van Gastel coördineert dit 

in samenwerking met de penningmeester. Ruim 60 

leden hebben het afgelopen jaar clubkleding 

besteld waarvan ongeveer 45 via de pasavonden. 

Alle clubkleding is ook via de website te bestellen.  

 

 

 

 

 

Lief en leed: 
Met een gemiddelde leeftijd van de vereniging die een flinke stijgende lijn laat zien komen er ook 

meer kwaaltjes en gebreken bij de leden. Atie Tanis zorgt ervoor dat aan eenieder die hiervoor in 

aanmerking komt op gepaste wijze aandacht wordt geschonken. 

Hiernaast zorgt Gea Steenhuis ervoor dat u op uw verjaardag een mooie kaart in de brievenbus heeft. 

 

 

EHBO en reanimatie: 
Ook het afgelopen jaar is er weer de gelegenheid geweest om een AED cursus bij 

te wonen. 22 leden hebben hier gebruik van gemaakt. Cursus werd voor de laatste 

maal gecoördineerd door Bob van Gog. Atie Tanis is bereid gevonden om de 

coördinatie hiervan over te nemen. Dank ook aan Eric Waasdorp voor het 

beschikbaar stellen van zijn praktijkruimte hiervoor. 

 

 

De secretaris 

 

 


