Beste WTC-er, bij deze de laatste nieuwsbrief van dit jaar!
Regeling ledenpassen / Activeer je digitale Scan & Go pas
In 2018 ontvangen alle nieuwe verenigingsleden nog automatisch een ledenpas van de NTFU. Vanaf 2019 ontvangt niemand
meer automatisch een pas en zijn ledenpassen alleen nog verkrijgbaar op aanvraag en tegen betaling van € 5,00 .
Met de komst van het platform Fietssport.nl kan ieder lid een digitale pas activeren.
Als lid van de NTFU kun je, zonder extra kosten, een Fietssport PLUS -account activeren waarmee je jouw digitale ledenpas
ontvangt. Je neemt hiervoor de volgende stappen:
- Ga naar Fietssport.nl en maak een Basic account aan
- Ga naar de pagina ‘mijn gegevens’
- Vul bij het veld ‘NTFU lidnummer’ je lidnummer in
- Je account krijgt nu automatisch een update naar PLUS
- Op de pagina ‘mijn gegevens’ zie je nu jouw Scan & Go barcode staan (bron: NTFU)

__________________

MTB Clubtocht “elders” op zondag 12 november

INPUT
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
prachtige afdalingen. Je hebt keuze uit 3 verschillende afstanden. Namelijk 40 km, 55 km en 75 km. We vertrekken om 9.00 uur
wtcruinen@gmail.com
Op de uitnodiging van Jan Koster staat: Dit jaar gaan we in de mooie omgeving van de Sallandse heuvelrug rijden, met

vanaf Restaurant De Sallandse Berg in Nijverdal. Lubbechien heeft een mooi verhaal gemaakt, deze is te vinden op de site.

WIJZIGINGEN
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
stonden
op de Brink. Het doel van deze tocht was naast de gezelligheid ook het voorfietsen van de Dwingelderveldtocht voor
ontvangen.

Clubtocht 3 december Zondag 3 december stond de laatste clubtocht van dit jaar op het programma. 18 dappere WTC -ers

volgende week. Roelof en Bianca hadden de algehele leiding in handen en de welverdiende pauze was bij de Boslounge Spier.
Het bleek toch aardig nat in het bos te zijn maar dat mocht de pret
niet drukken.
ite Site:
www.wtcruinen.nl

: www.wtcruinen.nl
Dwingelerveldtocht 9 december Om te ATB-en (de naam zegt het al All Terrain Bike) is het niet noodzakelijk om mooi weer
en een droge ondergrond te hebben het is namelijk ook uitermate geschikt om bij elke weersomstandigheden lekker een rondje
te fietsen. Zo ook vandaag …. De tourcommissie had weer een paar mooie routes uitgezet van 30, 40 en 50 km. In totaal
hebben 133 personen de weg naar Dwingeloo gevonden voor deze uitdagende rit.

Allemaal
een sportief
en gezond
2018
gewenst !!!

