Lid worden?

Adresgegevens

Vul de bon in, knip hem uit en stuur hem naar de secretaris
(zie adresgegevens).
Je kunt je ook digitaal aanmelden via de website, of bellen of
mailen met de secretaris.

BON:
Naam:

m/v

Secretariaat:
René Theunissen
Oliemolen 39
2614 LH Delft
T: 06-21272952
E: secretaris@rtfc-delft73.nl
Clubhuis
Honk- en Softbalvereniging Blue Birds
Sportpark Kruithuisweg.
Mekelweg 20 (TU-wijk)
2629 JC Delft

Voornaam:

Website

Adres:

www.rtfc-delft73.nl

Postcode:

Met meer informatie, foto-impressies, een aanmeldformulier
en nieuws.

Wekelijks
fietsplezier
bewegen

sporten

Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
E-mail:

Contributie
De contributie bedraagt € 55,-- per jaar, € 51,50 voor volgende gezinsleden) en € 20,-- voor fietsers die bij een andere NTFU vereniging al hoofdlid zijn. De contributie dient bij
vooruitbetaling te worden voldaan. Als je gedurende het jaar
lid wordt, betaal je een deel van dit bedrag, dat wordt vastgesteld door onze penningmeester.

samen uit,
samen thuis

Het lidmaatschap is geldig gedurende het kalenderjaar en
wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging dient uiterlijk een
maand vóór beëindiging van het kalenderjaar, schriftelijk, bij
het secretariaat te zijn ontvangen.
De vereniging is aangesloten bij de
Nederlandse Toer Fiets Unie

genieten

Fietsen bij RTFC Delft

Clubtochten
Vertrek van het clubhuis elke zondag om 8.30 uur in de
maanden april t/m september en om 9.00 uur in maart en
oktober.
Voor deze tochten zijn er een aantal groepen die in snelheid
en te rijden afstand van elkaar verschillen. De afspraken
daarover worden voor vertrek op het clubhuis gemaakt, en je
kiest de groep die het best bij je past.
A-groep:
Afstand tussen de 80 en 120
km en met een snelheid
tussen de 30 en 35 km/u
B-groep:
Afstand tussen de 80 en 120
km en met een snelheid
tussen de 25 en 30 km/u
C-groep:
Afstand tussen de 50 en 80
km en met een snelheid
tussen de 20 en 25 km/u
Voor de liefhebbers (van alle groepen) is op de laatste zondag van de maand een extra lange tocht van zo’n 140 km.

Bijzondere tochten

(zie website)

maart: Openingsrit met ontbijt
juni: Clubdriedaagse naar een bestemming in Nederland
oktober: Afsluiting clubseizoen
diverse data: Uittochten, 50 tot 150 km (meestal uit de
landelijke fietskalender van de NTFU)

RTFC Delft ’73 bestaat uit een enthousiaste groep van zo'n
50 fietsers van verschillend niveau en met verschillende
ambities. Het motto van de vereniging is ''samen uit, samen
thuis'', en dat betekent dat we er niet zijn om elkaar ''eraf'' te
rijden, maar om samen een mooie tocht te maken met een
koffiestop halverwege en een gezamenlijke aankomst in
Delft. Dat betekent niet dat er niet flink wordt doorgetrapt, en
ook niet dat er geen tussentijdse sprintjes getrokken worden.
De meeste leden zoeken in het fietsen behalve ontspanning
namelijk ook een fysieke uitdaging. Ze willen flink bewegen
om zodoende hun conditie en gezondheid op peil te houden
of te verbeteren.
In de omgeving van Delft is genoeg te fietsen en te genieten.
Wat dacht je van een ritje naar Hoek van Holland, Hellevoetsluis, Katwijk, het Noorden, Oudewater, Schoonhoven. Mooie
fietsroutes en prachtige landschappen: duinen, zee, polders,
plassen, meren, rivieren, vaarten, molens, omwalde stadjes
met poorten en grachten. Wat hebben we eigenlijk niet? Nou,
heuvels en bergen bijvoorbeeld! Daarom fietsen onze leden
graag elders in Nederland, vaak door aan tochten mee te
doen die door andere clubs worden uitgeschreven. Zoals de
Jan Jansen Classic vanuit Wageningen of Limburg Mooiste
vanuit Heerlen, om er een paar te noemen. En we hebben
jaarlijks een driedaagse uittocht met overnachtingen elders in
Nederland. Ook in het buitenland wordt met regelmaat gefietst, bijvoorbeeld in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Noorwegen.
Aan onze naam kun je zien dat we in 2018 45 jaar bestaan
en dus van wanten weten. Ben je op zoek naar een niet al te
grote vereniging, en houd je van sportief fietsen met andere
liefhebbers dan ben je bij ons aan het goede adres. Als je
daarnaast niet van onnodige drukte houdt en ook niet zo van
formaliteit en regeltjes, zit je bij ons helemaal goed.

Kom eens meedoen!
Als je belangstelling hebt, fiets dan eens met één van onze
tochten mee. Wij adviseren je graag welke groep het meest
geschikt voor je is. Na een paar keer te hebben meegefietst
moet je besluiten of je lid wilt worden.

En verder ....
De winter
Van november tot en met februari zijn er geen clubtochten. Veel RTFC-leden onderhouden via de ''delftse pedaalridders'' elektronisch contact met elkaar om toch te
fietsen, of om te gaan spinnen of schaatsen.
Extra’s
Het lidmaatschap is inclusief aantrekkelijk geprijsde
RTFC Delft fietskleding, ons 2-maandelijkse clubblad De
Raddraaier en het lidmaatschap van de NTFU (inbegrepen: het landelijk toerfietsprogramma, een tijdschrift en
een prima fietsverzekering). Overige clubkleding is ook te
koop. Als er belangstelling is organiseren we regelmatig
workshops fietstechniek en fietsonderhoud.

