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Agenda: zie ook
www.ttvw.nl
10 mei: Posbank
fietstocht
13 mei: UT
triathlon (2e,3e,
4e Divisie)
18 mei: vrijwilligersavond HvT
Triathlon
25-28 mei: opbouw / afbreken
triathlon Markelo
27 mei: 4e Univé
Oost Hof van
Twente Triathlon
27 mei: DUIN
triathlon Almere
(alle divisies)
2 juni: NK Sprinttriathlon Rotterdam
3 juni: NK MD
triathlon Nieuwkoop
3 juni: 4e Nijboer
Triathlon Luttenberg
10 juni: Eredivisie Amsterdam
Nw-West

0 6 - 0 5 - 2 0 1 8

Hof van Twente Triathlon
Zoals in de ALV aangegeven,
zijn we op zoek naar leden van
de vereniging die ervoor kunnen
zorgen dat de triathlon in Markelo ook in 2019 een vervolg
gaat krijgen. Het grosse van de
huidige organisatie stopt er na
de 4e editie mee. Daarvoor
moet opvolging komen. Dat
verdienen zij, dat verdient onze
vereniging, de sponsoren, de
vrijwilligers, de deelnemers en
de regio. Mocht je geïnteresseerd zijn in een functie, meld je
dan bij de voorzitter.
voorzitter@ttvw.nl
Daarnaast moeten we helaas
nog steeds concluderen dat er
slechts een klein aantal TTvWers is aangemeld als vrijwilliger
voor de komende editie. We
zullen met elkaar de schouders
onder dit fantastische evenement moeten steken. Wij zijn

van mening dat een TTvW evenement ten eerste gedragen
moet worden door onze eigen
leden. Heb je je nog niet aangemeld voor een functie als vrijwilliger op vrijdag, zaterdag,
zondag en/of maandag, meld je
dan alsnog via vrijwilliger @

WE VERTROUWEN OP JULLIE
INZET

hofvantwentetriathlon.nl
Een deel van onze leden / atleten neemt deel aan de team-

Activiteiten Technische Commissie
Via de mail is iedereen al geïnformeerd over een drietal activiteiten die door de TC komend
jaar op touw gezet worden.
Aanmelden graag via: technischecommissie @ttvw.nl
26 juli: Proloog

competitie triathlon die op 27
mei neerstrijkt in Almere, voor
de SuperSunday. Wij gaan er
vanuit dat deze atleten zich
melden voor een taak op een
andere dag, zodat het opbouwen / afbreken ook vanuit de
vereniging gedragen wordt.
Wellicht is het zelfs een optie
dat atleten die deelnemen in
Almere, nog in Markelo helpen
met opruimen, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de tijdsplanning in Almere.

6 augustus: Zwemloop
16 augustus: RBR
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Open water clinic + wetsuittesten
Op 4 juni organiseren we in
samenwerking met
AthleteSportsWorld.com
een clinic open water zwemmen inclusief mogelijkheid
voor het testen van wetsuits.
Dit “evenement” is open voor
alle geïnteresseerden, dus
neem zoveel introducees mee
als je wilt.
Joost Somsen neemt het open
water zwemmen op zich en
richt zich daarbij vooral op de
beginnende triatleet, met tips
voor ademhaling, boeironden

en een zo recht mogelijke lijn
naar de boeien. Hij neemt
daarin een deel eigen ervaring
mee, maar bovenal de tips en
trucs die hij bij het NTC geleerd heeft.
Matthias Huitema, eigenaar
van AthleteSportsWolrd.com
zorgt voor het testen van de
wetsuits en tips voor gebruik
van materialen in het (open)
water.

recreatieplas Het Grasbroek.
Ingang op de camping: Grasbroek;weg 1, 7627 RC, Bornerbroek
Entreegelden:
€4,50 per auto.
€1,50 per persoon.
Kosten zijn vaste kosten voor
gebruik recreatieplas. Het
evenement is verder gratis.

De clinic wordt verzorgd bij

Opzet nieuwe nieuwsbrief
In de vernieuwde nieuwsbrief
hebben we ruimte gezocht
voor de agenda voor de komende periode en een overzichtelijke lay-out voor
nieuwsitems. Ook maken we
gebruik van de ruimte om
sponsoren een plek te bieden
voor hun logo.
In de agenda hebben we gekozen voor verenigingsactiviteiten, teamcompetities, evene-

menten namens sponsoren,
commissies en samenwerkende verenigingen. Daarnaast
nemen we wedstrijden uit de
regio mee, die onze eigen
activiteiten niet direct beconcurreren. Soms is dit laatste
echter niet mogelijk, zoals
bijvoorbeeld bij teamcompetitie wedstrijden nog wel eens
kan gebeuren.
Input voor de nieuwsbrief,
zoals wedstrijdverslagen, aan-

Inhoud sponsoring
TTvW heeft met verschillende bedrijven een samenwerking waaraan we als vereniging financieel beter worden,
of waarmee we op een andere manier ondersteund worden. Maar deze deals werken
natuurlijk altijd van 2 kanten.
Wij als vereniging en alle leden dragen natuurlijk op een
positieve manier de naam van

NIEUWSBRIEF

de sponsor en de triathlonsport uit.
Wat betreft de sponsoring
van Bike Totaal Bloemendal
Rijssen zit er voor leden en
vereniging nog een extra
voordeel aan.
Op de volgende pagina lees je
wat de extra voordelen zijn.

biedingen e.d. kunnen t.a.t.
gemaild worden naar
voorzitter@ttvw.nl
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Wedstrijdverslagen
De PR commissie probeert ieder
weekend zo goed mogelijk uitslagen van leden te volgen en hiervan
een verslag voor de site te maken.
Dit om de site up-to-date te houden en om elkaar daarmee op de
hoogte te houden van prestaties.
Het komt wel eens voor dat wedstrijden / uitslagen gemist worden,
doordat de commissie er simpelweg geen weet van had.. Dat vinden we jammer.
We hadden al eens aangegeven
dat wedstrijdverslagen naar
voorzitter@ttvw.nl gemaild mogen worden. Blijf dat vooral doen.

We willen tevens iets nieuws gaan
proberen.
We gaan starten met een
groepsapp “uitslagen TTvW’ers”
via WhatsApp.
Het zou mooi zijn dat alle
(actieve) leden zich daarvoor aanmelden. Het doel is dat je je uitslag, met evt. kort verslag, deelt in
die app. Op die manier heeft de
PR commissie direct en snel een
verzameling om op maandag te
kunnen publiceren. De uitslagen
gelden voor alle wedstrijden, triathlon, hardlopen, wielrennen,
noem maar op. En meedoen is

daarin net zo belangrijk als winnen. We willen graag een totaalbeeld geven, met zowel “top-” als
“breedtesport”.
Stuur een appje naar 0647994480
(Rudi Jansen) om je aan te melden
voor deze app.

Bike Totaal Bloemendal
Bij Bike Totaal Bloemendal kun je
terecht voor expertise op gebied
van fietsen, racefietsen, mountainbiken en alles wat daarbij komt
kijken.

jaar 5% van de totale omzet gemaakt door TTvW leden.

Voordeel voor leden en vereniging.
Alle leden van TTvW ontvangen
10% korting op kleding, accessoires en onderdelen. De vereniging
ontvangt aan het einde van het

Rabo Clubkas Campagne
Ook dit jaar doen we weer mee
met de Rabo Clubkas Campagne.
Jouw stem is geld waard!
Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in
de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank
Noord en West Twente stelt
€185.000,- beschikbaar! Ook

TTvW Hof van Twente doet mee.
Stemmen
Van dinsdag 1 mei tot en met
maandag 21 mei mogen klanten
van Rabobank Noord en West
Twente drie stemmen uitbrengen
op hun favoriete clubs, waarvan
maximaal 2 twee op dezelfde club.
Elke stem is geld waard. De waarde van de stem wordt bepaald
door het totaal bedrag van

€185.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. TTvW
Hof van ontvangt het aantal op
Meer info:
ons uitgebrachte stemmen maal
www.rabobank.nl/nwt
het bedrag dat een stem waard is.

Bedankt voor je

Wij roepen alle leden op om te
steun!
stemmen en mensen in je omgeving over te halen op ons te
stemmen. We kunnen het geld
goed gebruiken voor de ontwikkeling van activiteiten en trainingen.

Aanbieding namens Bike Totaal Bloemendal

