
2022 is al bijna weer ten einde en op de valreep nog een nieuwsbrief van de FTC 
 
Op 9 november 2022 is de jaarvergadering gehouden. In het vervolg zal die weer aan het begin van 
het jaar gehouden worden en dat zal voor het eerst in januari 2024 zijn. 
 
Ger brommer is na 12 trouwe dienst afgetreden. Hij heeft tijdens de vergadering een mooi pakket met 
lekkernijen aangeboden gekregen. Ger bedankt voor je inzet! 
Cor Klok heeft zich beschikbaar gesteld en wordt unaniem gekozen. Welkom in het bestuur, Cor.  
 
Na alle inflatie perikelen ontkomen we er ook als FTC niet aan om de contributie te verhogen. Het 
nieuwe tarief wordt 45 euro per jaar. Hiermee blijven we wel één van de goedkoopste fiets 
verenigingen in Nederland.  
 
Het afgelopen jaar hebben we een aantal activiteiten georganiseerd en gedaan. In maart hebben we 
een club gravelrit gehouden. Hieraan deden ongeveer 20 leden mee. Met elkaar hebben we na een 
ontvangst met koffie een tocht gereden van een dikke 50 km en aansluitend gezellig geluncht in het 
Hart van Diever. 
 
In mei hebben we met 12 leden de route van Gieten gereden. Onder prachtige omstandigheden was 
het een gemoedelijke rit met de onvermijdelijke koffie met appeltaart uiteraard.  
 
In juni heeft onze noordelijke MTB / marathon topper van het KMC racing team Gerben Mos een clinic 
verzorgt hier in Diever waar de aanwezigen hun mtb skills (aanzienlijk) verbeterd hebben. 
 
In augustus hebben we met een behoorlijke delegatie vanuit de FTC meegedaan aan de Harm Baas 
Tocht vanaf camping De Moesberg in Fredriksoord en georganiseerd door onze collega vereniging 
Fiets Ze in Vledder e.o..  
 
In oktober hebben we voor het eerst een graveltocht georganiseerd i.p.v. een MTB tocht. De paden 
zijn iets anders en hij was enkel via een GPS apparaat te fietsen. In het land worden deze tochten 
steeds populairder en wij wilden het wel eens proberen. Met een kleine 200 deelnemers en een 
heleboel enthousiaste reacties denken we dat het een geslaagd experiment was.  
 
In december hebben we weer onze traditionele MTB tocht gehouden. Het verkrijgen van een 
vergunning wordt steeds moeilijker voor evenementen in de natuur, maar met geduld en veel inzet is 
het wel weer gelukt. Ook bij deze tocht waren er veel positieve reacties te horen van de ruim 300 
deelnemers.  
 
Wie zelf op de MTB de groene route hier in het bos wel eens fietst zal vast gemerkt hebben dat er het 
afgelopen jaar veel werk verricht is op deze route. We hadden gehoopt om de route al helemaal om te 
kunnen bouwen, maar door de procedures die gevolgd moeten worden, moeten we nog even geduld 
hebben en blijven we voorlopig nog even genieten van de huidige route. Op 11 maart 2023 is het NL 
Doet dag en willen we onderhoud gaan plegen aan de route. Noteer deze dag dus alvast in je 
agenda, want alle hulp is welkom. Details volgen later. 
 
Komend jaar willen we weer een aantal activiteiten organiseren. Via de nieuwsbrief, FTC app en 
facebook pagina proberen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Op zondag 15 
januari trappen we het nieuwe jaar af met een club gravel rit en aansluitend een nieuwjaarsborrel. 
Hopelijk zien we elkaar dan. 
 
Voor nu hele fijne feestdagen en een gezond 2023 gewenst! 
 
Bestuur FTC Diever 


