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Jaarverslag 2019 F.T.C. CC’75  

1. Algemeen 
Nadat in 2018 de voorbereidingen zijn getroffen is de MTB4Kids officieel van start gegaan in 2019. 
Het eerste seizoen van jeugd wegwijs maken op een mountainbike is met veel enthousiasme en 
passie verlopen. En nog het belangrijkste: veel twinkelende oogjes bij de kinderen!  
Er zijn afspraken gemaakt met het Cycling Team CC’75 over het gebruik van locatie en met Kamphuis 
Fietsen over levering van fietsen. 
 
Ook nieuw in 2019: de Strade Bianche tocht tijdens Bruisend Nijverdal. In samenwerking met 
Bruisend Nijverdal is deze tocht over zo veel mogelijk gravelpaden in de omgeving georganiseerd. De 
tocht leidde tot veel lovende reacties over organisatie en vooral over het parcours. Veel leden 
hebben het parcours, of delen daarvan, later nog regelmatig zelf gefietst. Voldoende ingrediënten 
om de tocht te laten uitgroeien naar een vaste waarde. En bij zulke recensies zullen de 
deelnemersaantallen de volgende edities vast gaan toenemen. 
 
Ook naast de fiets is er vernieuwd in 2019. Er is een eerste versie van een nieuwe website 
gelanceerd. De website straalt, net als de oude, de verbinding tussen de twee zusterverenigingen uit. 
In 2020 zal de website verder worden doorontwikkeld. De nieuwe commissie communicatie zal zich 
hier mee gaan bemoeien, maar ook op andere vlakken zullen we meer van deze commissie gaan 
vernemen. 
 
In 2019 is ook een start gemaakt met het proces om per voorjaar 2021 met nieuwe tenues te gaan 
fietsen. Dan zijn de bestaande sponsorcontracten afgelopen en in september zijn in de praatavond 
meningen opgehaald over design, kosten en sponsoring. We merken dat er binnen de club veel 
passie is voor design en dat het best een uitdaging is om alle wensen op een mooie manier samen te 
brengen. We hebben evenwel vertrouwen in de kledingcommissie op een mooi en (als FTC CC’75) 
herkenbaar resultaat. 
 
Kortom, FTC CC’75 bruist. De trainingen gaan zelfs in de winter met veel enthousiasme en veel 
kunstlicht ’s avonds gewoon door. Er is verjonging, een toenemend aantal vrijwilligers uit de MTB-
kant en als klap op de vuurpijl een enorm goed bezochte oliebollentocht. Maar liefst 75 deelnemers, 
waarmee de club zijn naam eer aan doet. 
 
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: 
Voorzitter  : Wouter Versteeg 
Secretaris  : Ellen Lubbers 
Penningmeester : Maarten Hogt 
Lid   : Johan Maris 
Lid   : Monique Geuzendam 
Lid   : Meindert Bremmer  
Lid   : Aart Broekmate  
Er is maandelijks vergaderd bij Krönnenzommer. De NTFU regiovergaderingen werden bezocht door 
een afvaardiging van het bestuur.  

2. Ledenbestand 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ledenaantal 416 431 457 434 473 490 501 490 480 474 490 515 515 
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3. Activiteiten 
We zien dat de openings- en sluitingsritten op de weg en in het veld nog steeds goed worden 
bezocht. De meerdaagses blijven een feest om mee te maken. Eind mei is er een race-meerdaagse 
rondom het IJsselmeer geweest, de dames fietsten eind augustus onder mooie 
weersomstandigheden in de buurt van Nijmegen en in het najaar ging een groep ATB-ers op 
TransVeluwe expeditie.  
 
Het eerste seizoen MTB-jeugdtrainingen zit erop. In 2019 werden 19 jeugdleden lid, wat het totaal 
aantal jeugdleden nu op 24 brengt. Op dinsdagavond is er getraind onder leiding van de MTB-
trainers. Aan het einde van het seizoen gaven nieuwe leden zich op om MTB-trainer te worden, 
waardoor de commissie in 2020 verder uitgebreid gaat worden.  
 

4. Tochten 
In 2019 zijn de volgende tochten georganiseerd: Eshuis Accountants Holterberg ATB-tocht, Freedom 
Ride, Tecklenburg Rundfahrt, Strade Bianche, VolkerWessels Teunis Holterberg ATB-tocht, ZorgSaam 
Carbidtocht en Wilgenweard Nightbike Challenge. 
 
      5.     Conclusie 
Als bestuur sluiten we dit jaar met een goed gevoel af. We zijn een ieder die op welke manier dan 
ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen bij voorgenoemde activiteiten, reizen en tochten erg 
dankbaar.  


