Agenda punt 5
JAARVERSLAG 2020 VAN DE TOER-COMMISSIE
De toercommissie van de vereniging bestond in 2020 uit:




Hans Inkenhaag
Edwin Boersen
Hijme Karels

Zoals waarschijnlijk niemand ontgaan zal zijn is het seizoen van 2020 geheel anders gelopen dan de
daaraan voorafgaande seizoenen. Zonder dat we ons voor willen staan op veel historisch besef
durven we wel te stellen dat er in de geschiedenis van de club geen vergelijkbaar seizoen is geweest.
2020 begon aanvankelijk goed. We hadden een zachte winter waarin aardig doorgefietst kon worden.
Onze enthousiaste trainers hadden een start gemaakt met de jaarlijkse wake-up training. Vanuit het
bestuur was er een campagne opgesteld, inclusief heuse bilboards op de Middenweg, om aspirant
fietsers aan te trekken voor de start2bike training.
Maar toen kwam het Corona virus en hoewel menigeen aanvankelijk nog dacht dat het wel los zou
lopen raakten onze medische infrastructuur al heel snel overbelast en werd onze regering
genoodzaakt maatregelen te nemen.
Het gevolg hiervan was dat clubritten niet langer waren toegestaan, de NTFU ritten geannuleerd
werden en de trainingen voor zover ze al begonnen waren werden stopgezet.
Fietsen werd daarmee voor een deel van onze leden een solistische activiteit. Niet minder gezond
maar wel een heel stuk minder gezellig.
Later in het seizoen werden de maatregelen iets versoepeld. Eerst kon er weer gefietst worden in
groepjes van maximaal 4 personen. Later werden het er maximaal 12. De cafés gingen weer open
zodat er gedurende de zomer weer op aangepaste wijze van de koffiestop genoten kon worden. De
dinsdagavond ritten konden weer doorgang vinden.
Helaas nam de besmettingsgraad gedurende de zomermaanden en daarna weer toe.
Vanaf medio november mocht er weer in groepjes van slechts vier gefietst worden.
Zonder dat het heel opvallend was hebben we in 2020 afscheid genomen van onze Kozakkerputtocht.
Door een gewijzigd beleid bij de landgoed de Treek Henschoten was het niet langer mogelijk deze
mtb tocht te organiseren.
De TC hoopt dat het in 2021 weer mogelijk wordt om als groep de weg op te gaan en dat het we alle
activiteiten waardoor wij ons als fietsclub onderscheiden weer mogen hervatten.
De toercommissie bestond in 2020 uit Hans Inkenhagen, Edwin Boersen en Hijme Karels en er zijn
voor het komende seizoen nog geen wijzigingen voorzien.
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