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Welkom bij WTC Dinxperlo 
Van harte welkom als nieuw lid van de WTC Dinxperlo! 

We vinden het erg leuk als er nieuwe leden bijkomen en we heten je daarom ook van harte welkom! 
Iedereen die het leuk vindt om te fietsen (racefiets of mountainbike) is welkom bij de WTC. 

In deze samenvatting staan een aantal handige en belangrijke zaken zodat de nieuwe leden direct op 
de hoogte zijn van de afspraken binnen de WTC. 

Wij wensen je heel veel fietsplezier bij onze club! 
 

 
Lid zijn van de WTC 
De WTC is een gezellige en laagdrempelige club. Samen fietsen staat voorop maar gezelligheid is 
zeker zo belangrijk. 

Een paar redenen waarom het leuk is om lid te zijn: 

Omdat het bij ons leuk fietsen is! 

Omdat de clubtochten en trainingen je op plaatsen brengt waar je niet vaak geweest bent! 

Omdat je clubkleding in bruikleen krijgt! 

Samen fietsen is gezelliger (en gemakkelijker) dan alleen. We fietsen in meerdere groepen, iedere 
groep in zijn eigen tempo! 

Omdat je fiets voor een basisbedrag gratis is verzekerd tegen schade tijdens het fietsen! En 
tegen meerprijs kun je de fiets tot ruim 10.000 euro verzekeren! 

Omdat je mee kunt met de clubdag , maar ook naar een meerdaagse. Daar wordt wel een eigen 
bijdrage voor gevraagd. Ieder jaar gaan we met een grote groep op eigen kosten naar Mallorca ! 

Via onze website, www.wtcdinxperlo.nl word je doorgelinkt naar de site. Hierop alle 
info, wetenswaardigheden en nog veel meer! 

Onze toerkalender voorziet in tochten vanuit Dinxperlo, maar ook wat verder weg! 

We fietsen op de woensdagavond. Ook op de maandagmiddag (ATB) en woensdagmiddag wordt er 
gefietst! Zie voor meer info de site. Daarnaast staan alle andere tochten in de kalender op onze site. 

 25 jarig bestaan op Mallorca met familie. 

http://www.wtcdinxperlo.nl/
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Algemene informatie 
De wielertourclub (WTC) Dinxperlo is opgericht in 1982. 
De WTC telt momenteel circa 100 leden. De WTC heeft een gevarieerde ledenlijst: dames en 
heren, van jong tot ouder, van minder snel tot snel. Zo is er voor elk wat wils, er is altijd wel de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij een groep tijdens trainingen en toertochten. 

Er wordt gefietst met de racefiets, ATB en cyclocrossfiets. Zomer en winter wordt er doorgetraind. 
 

 

Contactpersoon voor nieuwe leden 
Nieuwe leden kunnen contact opnemen met Jaap Snijders. 

Jaap is al enkele jaren lid van de WTC en hij zal nieuwe leden wegwijs maken en introduceren bij de 
andere leden. Met Jaap kunnen afspraken gemaakt worden om bijvoorbeeld samen naar de eerste 
training of toertocht te gaan. 

Contactgegevens Jaap:  tel: 06-30742452 

 

 

Ledenlijst 
Alle leden krijgen regelmatig per mail een ledenlijst toegestuurd met de contactgegevens van de 
leden. Deze lijst staat ook op de website en is uitsluitend door leden, na inloggen, in te zien. 
Bij wijzigingen wordt er een nieuwe lijst verstuurd. 

Wijzigingen s.v.p. doorgeven aan de secretaris, zodat de lijst up-to-date blijft. 
 

 
Bestuur 

 
Het bestuur van de WTC bestaat uit de volgende leden (en functies): 

Gerben Klein Lebbink voorzitter / sponsoring 

Folkje Zigterman secretariaat / verzekeringen / clubkampioenschap 

Arne Teunissen financiën 

Vincent Lubbers  organisatie tochten 

Stephan Kool algemeen bestuurslid 

 
Webmaster: 

 

Arne Teunissen info@wtcdinxperlo.nl 
 

Mochten er vragen / opmerkingen zijn, dan kunnen de bestuursleden benaderd worden. De 
mail- en contactgegevens staan op de website onder “bestuur”. 
De telefonische contactgegevens staan op de ledenlijst. 

mailto:info@wtcdinxperlo.nl
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Lidmaatschap WTC / NTFU 

 
Aanmelden als nieuw lid kan bij de secretaris via  secretaris@wtcdinxperlo.nl 

Tel.: 06 12762346 

Een aanmeldingsformulier staat op de website en kan worden gedownload en ingevuld. 

Afmelden als lid kan tot 1 november via de email of schriftelijk bij de secretaris. 

Contributie: de contributie in 2022 bedraagt € 98,- per jaar. Dit wordt afgeschreven via een 
automatische incasso. (nieuwe leden die zich na 1 september hebben aangemeld, betalen 50 % 
van het lidmaatschapsgeld en zijn verplicht tot en met het einde van het volgende kalenderjaar 
lid te blijven van de WTC Dinxperlo). 

Wanneer midden in een lopend kalenderjaar het lidmaatschap wordt opgezegd, vindt er geen 
restitutie plaats van de contributie. 

 
Wat krijg je als lid van de WTC: 

 
1. Clubkleding in bruikleen. 

2. Lidmaatschap bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 
3. Wekelijkse trainingen met groepen van eigen conditieniveau. 
4. Samen met andere leden deelnemen aan tochten bij andere verenigingen. 

5. Korting bij deelname aan fietstochten in Nederland en ver daarbuiten. 
6. Gratis ontvangst van de NTFU kalender met meer dan 3000 tochten. 
7. In de lidmaatschapsprijs is opgenomen een fiets verzekering. 
8. Gratis ontvangst van het FietsSport Magazine. 

 
 

 

Clubkleding 

 
Leden van de WTC krijgen clubkleding in bruikleen. Er wordt wel verwacht van de leden dat zij deze 

kleding dragen bij het fietsen in clubverband (trainingen en toertochten). 

 
Voor het ophalen van de clubkleding kan er contact opgenomen worden met Nicole Snijders. 
Adres: Zie hiervoor de ledenlijst op het afgeschermde gedeelte van deze site. Tel. 06 33595345 

 

Afspraken/fietsregels 

 
- Dragen van clubkleding als er wordt gefietst in clubverband. 
- Dragen van een helm is verplicht. 
- Rekening houden met andere weggebruikers. 
- Elkaar waarschuwen als er bijvoorbeeld een tegenligger aankomt, bij obstakels op de weg 

etc. 
- Een fietsbel wordt zeker aangeraden. 

- Hard fietsen daar waar het verantwoord is. 
- We verwachten van de leden verder dat zij zich minimaal 1x per jaar willen inzetten voor de 

organisatie van ofwel de Race toertocht ofwel onze ATB tocht. 

mailto:secretaris@wtcdinxperlo.nl
https://www.wtcdinxperlo.nl/3c-aanvraagformulier-voor-lidmaatschap-wtc-dinxperlo-27/
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Toerkalender en clubkampioenschap 

 
Ieder jaar wordt er een Toerkalender vastgesteld, die bestaat uit een selectie uit het grote aanbod 
aan toertochten dat in de wijde omgeving wordt georganiseerd. 
Ook staan de WTC tochten en -evenementen vermeld. 

 
Deelname aan dit toerprogramma is overigens niet verplicht, maar we vinden het leuk dat de leden 
zich ook meerdere malen laten zien en meefietsen. 

 
We kennen een clubkampioenschap, leden kunnen punten verzamelen voor de tochten zoals 
vermeld in de toerkalender. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in de maand Februari 
wordt de clubkampioen van het afgelopen jaar gehuldigd. 

 
De toerkalender en uitslagen van het clubkampioenschap staan op de website van de WTC. 

 
 

 

 
 

 

Samen genieten in binnen- en buitenland 
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Trainingen 
Er wordt gefietst op de maandagmiddag (ATB), woensdagmiddag en op de woensdagavond. Ook 
op de zaterdagmiddag (13.00 uur) wordt er gefietst. 

Daarnaast starten ook op de zondagmorgen diverse tochten, deze zijn te vinden bij de toerkalender 
op de site. 

Woensdagmiddag: elke woensdagmiddag wordt er om 13.00 uur vertrokken. 
Woensdagavond : in maart/april en september/oktober wordt er om 18:30 uur vertrokken, 
van mei t/m augustus is de vertrektijd 19:00 uur. 
Elke maandagmiddag, zowel in de zomer als in de winter, wordt er met de ATB gefietst. 
Vertrektijd 13.00 uur. 

We starten in principe met meerdere groepen. In iedere groep neemt iemand de leiding, hij/zij 
bepaalt het tempo c.q. de route. 

In een gemengde groep wordt (binnen redelijke grenzen) de snelheid van de minst snelle 
deelnemers aangehouden. 

Startlocatie voor alle groepen: het parkeerterrein van de Rabobank in Dinxperlo. 
 

Gastenboek / Facebook 
Via het gastenboek van de website of via een clubapp maken de leden afspraken met elkaar over 
trainingen en toertochten. Er wordt regelmatig gepost in het gastenboek. 

Ons gastenboek wordt alom gewaardeerd door de leuke verhalen na afloop van tochten. De afspraak 
is dat we altijd de naam vermelden, als we iets in het gastenboek schrijven. Anonieme berichten 
worden altijd verwijderd. 

De WTC heeft ook een eigen Facebook pagina (WTC Dinxperlo). 
 

Even voorstellen/profiel 
Nieuwe leden kunnen zich voorstellen via de website. Dit is natuurlijk niet verplicht! 
Het mailtje met ‘Even voorstellen’ kan gestuurd worden naar Arne Teunissen. 
info@wtcdinxperlo.nl 

Ook kan van leden een vrijwillig interview afgenomen en onder “profiel” geplaatst 
worden op de website. 
Een leuke foto heeft uiteraard een bijzondere meerwaarde. 

mailto:info@wtcdinxperlo.nl
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Samen uit …. samen thuis 


