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NIEUWSBRIEF

8

juni 2016.

Hallo mede Brabantianen,
N.a.v. diverse ontwikkelingen van de afgelopen periode, bij deze weer een Nieuwsbrief,
waarin ook jullie reacties worden verwacht t.a.v. onze clubrit in Limburg en “De 6 van
Sprundel”.

Rabobank clubkas campagne:
Zoals in de vorige nieuwsbrieven aangegeven, hebben we als FC Brabantia mee gedaan
aan de Rabobank Clubkas Campagne; alle leden van de Rabobank hebben een
schrijven met code hiervoor ontvangen, om te kunnen stemmen op hun favoriete
vereniging. Dit om daarmee een deel van de totale prijzenpot van € 75.000,- te
bemachtigen.
Resultaat van bovenstaande heeft geresulteerd in een totaal van 82 stemmen, wat
weer goed was voor een extra € 241,89; al met al, mooi meegenomen !!

Mayfair St Willebrord:
Zoals ook in eerdere nieuwsbrieven gemeld was FC Brabantia jl. maandag 30 mei
aanwezig op de Mayfair te St Willebrord. Daar werden verschillende contacten gelegd
en met plezier mensen over onze club geinformeerd.

Nieuwe Sponsor:
Wederom hebben we het genoegen jullie een nieuwe sponsor te kunnen voorstellen,
die bereid is gevonden FC Brabantia te ondersteunen. Deze keer betreft het de
aanschaf van kunststof pijlen, die bij de veldtoertocht gebruikt worden om de route uit
te pijlen. “Wagtmans verzekeringen” is sinds begin mei gevestigd aan Raadhuisplein 2,
te Rucphen, welke de kosten voor de aanschaf van deze pijlen voor zijn rekening
neemt. Paul hartstikke bedankt !

Nieuwe leden:

Het ledental van onze vereniging blijft maar groeien, tot groot genoegen van iedereen
binnen onze club; laten we met z’n allen dit positieve gevoel vooral vast proberen te
houden. Inmiddels is totale ledental gegroeid naar 53 leden. Welkom bij FC Brabantia
allen, en vooral veel fietsplezier gewenst!

Bestuursbesluit:
De laatste tijd bereiken ons diverse vragen over hoe om te gaan met de diverse
toertochten die georganiseerd worden in onze omgeving, zoals bijvoorbeeld: Koos
Moerenhout Classic, Servais Knaven Classic, Ride for the Roses, enz, enz.. Standpunt
van onze vereniging hierin blijft: dat eenieder uiteraard vrij is hier aan deel te nemen,
op eigen initiatief, maar als vereniging zullen we hierin geen initiatief in nemen. Wij
hebben ons eigen rittenprogramma, waar we zoveel mogelijk aan vast willen houden.
Mochten er tijdig uitnodigingen komen van zusterverenigingen uit de nabije omgeving,
dan kunnen we deze evt. in ons programma inpassen.

Clubrit Limburgse heuvels:
Zaterdag 25 juni staat onze clubrit van 100 km, in de Limburgse heuvels op het
programma. In de enquete van januari gaven 14 leden aan, graag een keer in Limburg
te willen gaan fietsen. Nu, dit is je kans!! Als je deze dag mee wil, dan dit graag
doorgeven aan Gerard Rokx (Rokx33@zonnet.nl) . Graag meteen aan hem doorgeven
of je bereid bent met je auto te rijden.

“De

van Sprundel”

Zoals al eerder aangekondigd, willen we zondag 18 september “De
van Sprundel” in
het kader van ons 50 jarig jubileum organiseren. Betreft een toertocht, in gesloten
formatie, begeleid door motorrijders, met voorrijders, over de afstand tot maximaal 150
km. We rijden nl. 6x een rondje van 25 km. Start is om 9.30 uur voor de volle 150 km.;
na ieder uur/ ronde kunnen weer nieuwe fietsers aansluiten; om 10.30 uur voor 125
km; om 11.30 uur voor 100 km enz.. Wel is er een 30 min. durende rustpauze gepland
om 12.30 uur voor verzorging.
Dit alles doen we i.s.m. Verenigingsraad Sprundel, die deze dag allerlei aktiviteiten
organiseert bij gelegenheid van de officiele opening van het dorpsplein te Sprundel.
Uiteraard hebben we als organisatie jullie hulp, als leden, hierbij nodig. Aan jullie,
dus de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

Wie wil zelf meefietsen deze toertocht?
Zo ja, welke afstand?
Ben je bereid Koerskapitein /voorrijder te zijn?
Wil je evt. aktief zijn bij diverse nevenfunctie’s; denk hierbij aan: inschrijving,
verzorging, bewaking fietsstalling, bezetting bezemwagen?

Graag je antwoord op bovenstaande vragen sturen naar: henk.evers@adidas.com.
zodat we jullie wensen kunnen inventariseren.
VAST BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING !
Zie jullie reacties graag tegemoet, veel fietsplezier en groeten,
Henk (secretaris)

henk.evers@adidas.com.

