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Beste lezers,
De laatste nieuwsbrief is alweer een paar maanden oud. Inmiddels hebben we
weer genoeg te melden. Er staan een aantal belangrijke mededelingen in voor
onze leden en hun ouders/verzorgers.
Afgelopen weg seizoen zijn we gestart met het nieuwe trainingsplan wat
Buitenlust geen wind eieren heeft opgeleverd. Bij bijna iedere wedstrijd stonden
er één of meerdere Buitenlust renners op het podium met zelfs enkele
overwinningen. Ook resulteerde het plan in twee tweede plaatsen op het NK.
Deze lijn hopen we in het komende veld seizoen door te kunnen zetten.
We gaan dit jaar wederom op dinsdag, woensdag en donderdag in het veld
trainen.
Op dinsdag en donderdag traint groep 1 t/m 3 (categorie 1 t/m 5) en op
woensdag groep 3, 4 en trainingsleden (categorie 6, 7, nwl/jnr).
Het afgelopen jaar is de MTB tak behoorlijk gegroeid en blijft het aantal nieuwe
leden gestaag groeien.
Dit jaar willen we de MTB wedstrijd groep uit gaan breiden en hun een intensiever
trainingsprogramma aan gaan bieden zodat ook zij voor de podium plaatsen
kunnen gaan.
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Contributie
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering is de
contributie voor 2018 vastgesteld. Vanwege de
oplopende kosten is het helaas nodig om de
contributie te verhogen. Er is geprobeerd om
de verhoging zo laag mogelijk te houden. De
contributie voor 2018 bedraagt:
• € 60,- voor jeugd-, trainings- en
passieve leden.
• € 75,- voor nieuwelingen, junioren,
beloften, amateur en elite renners.

Onderhoud
Tijdens de vakantie zijn er onder leiding van
Fons van Katwijk diverse aanpassingen en
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het
veldparcours. Zo zijn er diverse nieuwe stroken
vrij gemaakt en hebben we oude stukken weer
begaanbaar gemaakt. Dit alles werd mogelijk
gemaakt door Verhoeven Gewasverzorging.
Ook zijn er balkjes gemaakt op het middenveld
en liggen er balken langs de zandbak.

Babynieuws
Het komt niet al te vaak voor binnen onze club,
maar Joop van Engelen (beleidscommissie) en
Fons van Katwijk (vader/vrijwilliger) zijn vader
geworden. Joop is vader geworden van een
gezonde dochter, Sam. En Fons heeft een zoon
gekregen, David genaamd.

Wij wensen beide vaders veel
plezier de komende tijd en
hopelijk worden ze in de toekomst
nog eens lid van onze vereniging!

Opleiding trainers
Een aantal maanden geleden
hadden we al een grote groep
begeleiders die het WT1 diploma
gehaald hebben. Nu is het de
beurt aan Bjorn van Dijk (MTB)
en Fons van Katwijk (Weg/CX)
om hun WT2 te gaan halen.
Om als hoofdtrainer/vereniging de
juiste papieren te hebben is Rob
Thaens begonnen met WT3. Als
onderdeel hiervan heeft Rob
geregeld dat de WT2 opleiding bij
Buitenlust georganiseerd wordt.
Voor een ander onderdeel
begeleid Rob 4 deelnemers (2x
Buitenlust en 2x TML de
Dommelstreek) bij hun WT2
opleiding als praktijkbegeleider.
Het kan daardoor zijn dat er deze
winter bij een training een trainer
van TML bij ons een training komt
geven en andersom.
Wij wensen hen veel succes!
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Bestuur en beleidscommissie
In het kader van Buitenlust 2.0 zijn er een aantal zaken veranderd. Mark Klerkx heeft
aangeven zich te willen focussen op de commissie PR & Communicatie en de
organisatie van de Helmcross. In Joop Engelen hebben we iemand gevonden die het
takenpakket van Mark over wil nemen.
Joop gaat verantwoordelijk worden voor de groep "Operations" (zal in 2018
opgenomen worden in het bestuur) met de volgende commissies:
• Evenementen en organisatie
• Sponsoring en subsidies/fundings
• Facilitair en materiaal
• PR & Communicatie
Daarnaast is de groep "Sportief" toegevoegd (zal vanaf 2018 in het bestuur
opgenomen worden) als overkoepeling voor het hele sportieve deel zoals:
• De trainersgroep
• Coördinatoren
• Het opzetten van clinics / extra trainingen
• Opleidingen
• Contact met het district en andere verenigingen.
Rob Thaens zal verantwoordelijk zijn voor deze groep.
De Penningmeester heeft de commissie “Kantine” erbij gekregen.
De commissie “Kantine” is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de in
en verkoop van al het eten en drinken voor dagelijks gebruik maar ook voor alle
evenementen. Mathieu en Joyce Gerrits zullen deze commissie voor hun rekening
gaan nemen. Zij zullen ook de bardienst regeling gaan opzetten. Binnenkort zullen zij
hiervoor contact met jullie opnemen.
Recent heeft onze penningmeester, Priscilla van der Maden, aangegeven haar taken
neer te leggen. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester die zitting wil
nemen in het bestuur. Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met onze
voorzitter, Johan van der Vorst, of secretaris, Michel van Kempen.
Uiteraard moeten deze commissies ook leden hebben. Wij zijn daarvoor nog steeds op
zoek naar vrijwilligers.
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Helmcross 2017
Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie van de Helmcross 2017. Vorig
jaar was de eerste editie en mede door het goede weer, was het een groot succes. Dit
jaar gaan we het grootser aanpakken en wordt het een 2-daags evenement.
Op zaterdag 14 oktober organiseren we een KNWU cross voor alle jeugdcategorieën.
Je kunt je al inschrijven via de KNWU site. Op zondag 15 oktober is er een reeks
wedstrijden uit de Toma Cycles Cup (voorheen Jos Feron Cup). Het is een
laagdrempelige competitie met een internationaal deelnemersveld waaraan, in aparte
categorieën, zowel jongen, meisjes, dames en heren aan mee kunnen doen. Er zijn
wedstrijden voor zowel de MTB als de veldrijders.
Om een evenement als dit te kunnen organiseren hebben we veel vrijwilligers nodig.
Vrijwilliger zijn bij de Helmcross vergroot de betrokkenheid bij de club te en we leren
elkaar ook wat beter kennen. Het is niets teveel gezegd dat de vrijwilligers vorig jaar
een ontzettend leuke dag hadden.
Wij zijn zo vrij geweest om jullie alvast in te plannen. De teamleiders nemen
binnenkort via de mail, telefonisch of op de club contact met jullie op om de planning
en het takenpakket met jullie door te spreken. Als je verhinderd bent of iets anders
kunt of wilt betekenen voor de Helmcross kun je dat bij hen aangeven.
Het kernteam bestaat uit:
• Saskia Veldboer – Operations 14-10
• Dirk Smits – Operations 15-10
• Thieu Gerrits – Catering
• Hein Sonnemans – Transport & logistiek
• Mark Klerkx – Parcours en projectleider
Meer informatie over de Helmcross is te vinden op onze website:
http://www.helmcross.nl
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Overig nieuws
Van vrijdag 22-9 t/m zondag 24-9 wordt het jaarlijkse Buitenlust kamp weer
georganiseerd voor onze jeugdleden. De laatste plaatsen zijn nog beschikbaar, dus
meld je snel aan!
Op vrijdag 22 september staat ook de jaarlijkse BBQ weer op het programma. Ook
hier kun je je nog voor aanmelden.
Voor beide evenementen geldt dat een mailtje naar info@rtcbuitenlust.nl voldoende
is.
Afgelopen zondag zijn er veel mensen op ons afgekomen tijdens de JIBB sportdag. Ze
zijn goed opgevangen door de begeleiders Bjorn, Freddy en Rob. We verwachten dat
we hierdoor weer een aantal nieuwe leden bijkrijgen.
Sinds een paar maanden hebben we een kennisbank waar veel informatie te vinden is
met betrekking tot procedures en afspraken binnen de club, maar ook informatie over
het rijden van wedstrijden e.d. Er is een link naar de kennisbank via onze website,
maar je kunt deze ook direct benaderen via https://wiki.rtc-buitenlust.nl.
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