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RTC De Bidon 
 

Algemeen: 

• Opgericht 29 juli 1971 en Ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Breda onder nummer 40280796 

• Website: www.debidon.nl Email: info@debidon.nl 

• Contributie € 75,00 per jaar, te voldoen vóór 1 maart lopend jaar. 

• Rabobank Roosendaal rekeningnummer NL20RABO0184303478 

• Clublokaal Café Huis Ten Halve, Kruisstraat 60  Roosendaal, tel.nr.: 

0165-533343 

 

Samenstelling bestuur: 

• Voorzitter:    Luc Aerts 

 

• Penningmeester:   René Schepers 

 

• Vicevoorzitter / Secretaris: Leon van den Eijnden   

 

• Bestuurslid:   Wim Rommens 

 

• Ondersteunend lid:  Pieter Heijmans 

 

  

http://www.debidon.nl/
mailto:info@debidon.nl
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Voorwoord 
 

Beste Bidonners,  

 

In deze editie van de Regenboog staan een aantal mededelingen en 

voorstellen opgesomd die we graag met jullie willen delen. Liever hadden 

we dit natuurlijk tijdens de Algemene Leden Vergadering gedaan. In het 

volgende hoofdstuk komen we hier uitgebreider op terug.  

 

Wat deze pandemie wel duidelijk heeft gemaakt, is dat niets meer zeker is. 

Ook de seizoenstart in maart kan naar alle waarschijnlijkheid niet 

doorgaan. We zullen de richtlijnen van de NTFU nadrukkelijk in de gaten 

blijven houden en jullie tijdig informeren wat wel en niet mogelijk is. 

 

Wel zijn we doorgegaan met de bestuursvergaderingen om hoofdzakelijk 

te bespreken wat er in dit jubileum jaar wel mogelijk is. Dit speciale jaar 

willen we toch op een gepaste wijze aandacht geven. 

 

Mochten jullie op deze editie op- en aanmerkingen hebben, dan wel 

vragen, dan kunnen jullie ons hierover altijd aanspreken. Jullie input is en 

blijft enorm belangrijk!  

 

Kleine opmerking nog. In het concept rittenprogramma kunnen jullie zien 

dat we nog vrijwilligers nodig hebben om rittenverslagen te maken. Deze 

verslagen zijn onderdeel van onze clubcultuur en zijn de basis voor ons 

clubblad. Jullie input en bijdrage is hiervoor onmisbaar en aanmelden kan 

via info@debidon.nl. 

 

Het Bestuur  

  

mailto:info@debidon.nl
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Mededelingen 
 

Contributie 

Hierbij het verzoek aan een aantal leden om nog voor 1 maart de 

contributie te voldoen van 75 euro. 

 

 
 

Club kleding 

We hebben al eerder besloten en medegedeeld om met de huidige 

fietskleding door te gaan tot en met 2022. Mocht je nog kleding willen 

bijbestellen, dan kan dat via info@debidon.nl. Leon zal dan verder de 

bestellingen met Bioracer afhandelen. 

 

 
 

  

mailto:info@debidon.nl
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Algemene ledenvergadering 

Het is nog steeds de vraag of dat we de komende maanden een algemene 

leden vergaderging kunnen houden. Gezien alle onduidelijkheden en 

geldende maatregelen kunnen we hier geen voorspelling over doen. We 

hebben nog kort nagedacht of dat we dit online konden organiseren. We 

zijn van mening dat dit minder bij onze vereniging past en de interactie 

met de leden is juist nodig om deze vergadering doeltreffend te laten 

verlopen.  

 

Wel is het zo dat het bestuur nog steeds iedere 6 weken blijft vergaderen, 

en acties uitzet en de besluiten communiceert.  We willen de komende 

periode ook jullie input en feedback hebben, zodat we gezamenlijk 

activiteiten kunnen definiëren en oppakken in het kader van dit jubileum 

jaar. Daarom zullen we jullie op korte termijn hierover persoonlijk 

benaderen. Uiteindelijk willen we toch dat besluiten door de leden 

gedragen worden. Wellicht dat we met deze aanpak invulling kunnen 

geven aan soort van decentrale ledenvergadering. 
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Jubileum shirt 

Doordat we langer doorgaan met de huidige fietskleding hebben we ook 

besloten om ieder lid een jubileum wielershirt met korte mouwen te 

schenken. De maat zal gelijk zijn aan de maat die je hebt doorgegeven bij 

je eerdere bestelling van het huidige club tenue. Het shirt is natuurlijk in 

stijl met het tenue, is echte collectors item en heeft mooie jubileum 

features. Wij zijn erg enthousiast over het ontwerp en we hopen in loop de 

van maart de shirts aan de leden te kunnen uitreiken. Het shirt is inmiddels 

al in productie bij Bioracer. 

 

Met het jubileum shirt hebben dan ook een meteen jubileum logo wat we 

gaan gebruiken om de website aan te passen. Uiteraard gaat dat pas 

plaatsvinden, nadat we jullie het shirt hebben overhandigd. Natuurlijk 

gaan we zoveel mogelijk tijdens de zondag ritten met dit nieuwe shirt 

rijden. 
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Clubweekend 2021 

In het rittenprogramma is ook het clubweekend 3 t/m 6 juni opgenomen. 

Voorstel van het bestuur is om dit weekend in juni wel door te laten gaan, 

maar dan zonder overnachtingen. Plan is dan ook om het weekend in te 

korten van 4 naar 3 dagen, dus 4 t/m 6 juni. We kunnen dan vanuit Huis 

ten Halve langere clubritten organiseren en eventueel kunnen we ook een 

andere start locatie hebben. Dit is afhankelijk van de input van de leden. 

Wellicht weten jullie nog mooie 150 km ritten die we hier in kunnen 

passen. 

 

Met deze opzet kunnen alle leden (dus ook de thuisblijvers) aan het 

clubweekend deelnemen. We verwachten dan ook een grote groep 

deelnemers. Voorwaarde is wel dat de horeca open is, en dat we 

uitgebreide koffie stops / lunches kunnen hebben. Als dit niet mogelijk is, 

dan zullen we moeten uitwijken naar september met ditzelfde concept.  

 

We zijn wel zo realistisch dat we nu al wel weten dat een clubweekend met 

overnachtingen dit jaar niet mogelijk is, zolang niet iedere deelnemer 

gevaccineerd is. Dat zal hopelijk in 2022 weer mogelijk zijn. 
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Feestavond / etentje 2021 

Begin november staat het etentje met de leden gepland. Hopelijk kan dit 

onder normale omstandigheden plaatsvinden. We weten nog niet of dat 

we het etentje met de feest avond combineren of dat dit een aparte avond 

gaat worden. Ook voor dit onderwerp is het slechts kijken in een glazen 

bol.  We gaan er vanuit dat we rond de zomer periode een concreter plan 

hebben hoe dit jubileum seizoen feestelijk af te kunnen sluiten. 

 

 

 

Publiciteit 

We willen onze vereniging meer naamsbekendheid geven en willen het 

jubileumjaar ook als aanleiding gebruiken om een stuk te publiceren in de 

Roosendaalse bode. Verder zijn we actiever op Facebook, door onze ritten 

ook daar te publiceren. Mogelijk leidt dit tot enthousiastelingen die eens 

een keer willen meerijden. Tenslotte hebben we Jan V. gevraagd om de 

verslagen van de afgelopen 10 jaar onder de loep te nemen en hier een 

mooie samenvatting van te maken. 
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Rittenprogramma 

In deze editie kunnen jullie ook het rittenprogramma terug vinden. 

Voorrijders en chauffeurs zijn (grotendeels) al ingevuld. Die paar open 

plekken vullen met jullie hulp wel in. 

 

In het rittenprogramma is te zien dat de onderlinge ritten in februari zijn 

afgelast. Gezien de verlenging van de lockdown tot 2 maart is dit niet 

mogelijk. Betekent dat de leden zich individueel op het seizoen moeten 

voorbereiden. Ook is de kans bijzonder klein dat we in maart de plande 

ritten in clubverband kunnen rijden. Net als vorig jaar zullen we 

alternatieve ride-solo ritten uitzetten en kijken of er mogelijkheden om 

met kleine groepjes (bijv. max 4) te gaan rijden. Mochten jullie nog input 

hebben voor de ride-solo ritten, dan horen we dat graag. 

 

Of en hoe we als club georganiseerd kunnen rijden hangt af van de 

richtlijnen van de NTFU. Deze zullen we nauwlettend blijven volgen.  

Overigens zal de website zal steeds bijgewerkt worden met de laatste 

aanpassingen op het rittenprogramma. 

 

Ten aanzien van de vertrektijden van de lange ritten (120 km en meer) is 

ons voorstel om niet meer om 07:00, maar om 07:30 bij HTH te starten. 

Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat het dan makkelijker is 

voor de voorrijder om een route uit te zetten met een koffiestop adres die 

dan ook daadwerkelijk open is. Betekent dan wel dat we een half uur later 

bij HTH zullen terugkeren. Na jullie feedback zal bijgevoegde concept 

programma weer worden bijgewerkt. 
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Kascontrole 

Inmiddels heeft de kascontrole ook al plaatsgevonden door Jan de R., Jan 

S. en Bart. De jaarrekening van 2020 is goedgekeurd en afgetekend. 

Voor de volgende kascontrole hebben we wel twee nieuwe leden nodig. Je 

kunt je hier altijd opgeven via info@debidon.nl. 

 

 

 

Samenstelling bestuur 

Er zal voor dit seizoen geen wijziging zijn in de samenstelling van het 

bestuur. Kortom, we gaan door en hopen met de mogelijkheden die we 

hebben om er alsnog een mooi jubileum jaar en wielseizoen van te maken. 

 

 

 

Het Bestuur  
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Rittenprogramma 
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