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Nieuwsbrief Nummer 4   september 2014  

Nieuwspunt 1: RPM  
Ook dit jaar is er via Velocé weer de mogelijkheid om, aan RPM deel te nemen in de wintermaanden. Voor een 
speciaal Velocé-tarief van € 50,00, kun je 20 lessen/trainingen volgen in het Sourcy Center in Zieuwent. Zoals je 
wellicht weet is het Sourcy Center ook sponsor van onze vereniging en zodoende kunnen wij met een speciale 
prijsafspraak RPM-lessen volgen. Deze winter is dat op de woensdagavond om 20:00 uur. 1

e
 les is op woensdag 

1oktober. Wil je deze lessen meedoen? Geef je dan op voor 1 oktober via info@tcveloce.nl 
Deze aanbieding gaat in als zich ca. 20 personen opgeven. Leden die zich aanmelden, krijgen vooraf bericht! Betaling 
van die € 50,00 is voor aanvang van de 1

e
 les op 1 oktober 2014.     

                        
Nieuwspunt 2: Nieuwe kleding 
De nieuwe Velocé-kleding is besteld en wordt geleverd in week 45 en dat is de 1

e
 week van november. Alle leden die 

kleding besteld hebben ontvangen dan bericht over waar en wanneer de uitgifte plaats vind.    
 
Nieuwspunt 3: Website 
De komende weken wordt er gewerkt aan de website. Er zullen een aantal dingen veranderen en opgefrist worden. 
Daarnaast zullen er ook nieuwe items bijgevoegd worden. Zoals bijvoorbeeld een aparte pagina/link voor de GPS 
gebruikers en hun routes. De vertrektijden van de diverse veldtoertochten 2014/2015 staan nu niet meer op ’t Prikbord 
maar, bij ‘Kalender toertochten’. Alleen als er iets bijzonders is, wordt het op het Prikbord vermeld!    
 
Nieuwspunt 4: GPS avond 
De Activiteitencommissie zal, zo als afgesproken, een vervolg geven aan de GPS-avond met Tobias Bos. Er wordt nu 
gewerkt aan een inventarisatie van alle ‘Veloce-gps’ gebruikers om, een goed beeld te krijgen van wie, waarmee en 
hoe. De voorbereidingen zijn volop bezig, later meer!   
 
Nieuwspunt 5: Fietsaanhanger 
De Velocé-aanhanger wordt opgeknapt en aangepast zodat er, ook 29ers goed en vast op kunnen staan. Als dit klaar 
is willen we de aanhanger vaker gaan gebruiken zodat, we niet met onnodig veel auto’s naar de tochten rijden.   
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