AANKONDIGING

: Toelichting baanonderhoud op maandag 1 juli a.s. om 19:30 uur.

GEVRAAGD

: Extra vrijwilligers voor het baanonderhoud.

Beste Twentse Rossers, ouders, verzorgers
Het aantal kilometers MTB-route neemt nog altijd toe. Door gezamenlijke inspanning van
Routenetwerken Twente en de regionale verenigingen is er een geweldig mooi netwerk ontstaan, dat
nog steeds groeit. Zoals jullie wellicht weten is MTB Het Twentse Ros de aangewezen verenging voor
het gedeelte van de route op Het Hulsbeek. Begin dit jaar hebben we als MTB Het Twents Ros de
overeenkomst getekend met de Regio Twente:
ONDERHOUD EN DOORONTWIKKELING MOUNTAINBIKENETWERK TWENTE
We vinden dit een positieve ontwikkeling. We werken al geruime tijd goed samen met de Regio / Het
Hulsbeek maar het kan geen kwaad om de afspraken eens goed op papier te zetten. Dan is voor alle
betrokken duidelijk wat precies de bedoeling is en hoe het bijvoorbeeld precies zit met
aansprakelijkheid en onkostenvergoeding. In het kort -en dus zeker niet volledig- komt het op het
volgende neer:
1.
2.
3.
4.
5.

De Regio Twente is de beheerder (eigenaar) van de route en HTR is bereid om
onderhoudswerkzaamheden aan de route uit te voeren.
Nieuwe stukken/technische zones e.d. vallen onder de zogenaamde doorontwikkeling van
routes. Wat (on)mogelijk is wordt altijd in onderling goed overleg afgesproken.
De Regio is als beheerder/eigenaar aansprakelijk tegenover derden
HTR is alleen aansprakelijk voor schade aan zaken/personen die is ontstaan door opzet en/of
grove nalatigheid bij het uitvoeren van het onderhoud.
HTR ontvangt jaarlijks een vergoeding voor gemaakte onkosten voor onderhoud.

Het onderhoud is vrijwilligerswerk en dat zal ook zo blijven. Met het tekenen van de overeenkomst
wordt het echter wel vrijwilligerswerk dat veel minder vrijblijvend is. We willen en moeten het de
vrijwilligers daarom zo makkelijk mogelijk maken, zodat met plezier en voldoening de
werkzaamheden vlot kunnen worden uitgevoerd.

Snoei ook een keer mee en meld je aan!

We hebben al een mooie bouw- en onderhoudsploeg, maar nieuwe mensen zijn van harte welkom.
Vele handen maken licht werk. Wil je ook een bijdrage leveren, mail dan even je naam en 06nummer naar coördinator MTB-route Ralph Kamphuis via baanonderhoud@mtbhettwentseros.nl Je
wordt dan toegevoegd aan de groepsapp.
Liefst z.s.m. want komende week moet er driftig gesnoeid worden willen we de brandnetels e.d. de
baas blijven! Hou de groepsapp in de gaten voor meer info.
Voor het ONDERHOUD* van de route betekent dit dat we verder willen toewerken naar:
- een heldere jaarplanning / rooster van de uit te voeren werkzaamheden
- voldoende (opgeleide) mensen =
- ….x ‘inspecteurs’
- diploma bosmaaier voor ….personen
- …..x vliegende keep voor ad hoc (herstel)werkzaamheden aan ‘voorzieningen’
- ….vrijwilligers voor bladvrij houden, snoeiwerk, egaliseren, verharden etc.
- duidelijke instructies (wat moet er precies gebeuren en hoe)
- voor ‘inspecteurs’: een eenvoudig bij te houden logboek (er is een app in ontwikkeling)
- aparte ‘boekhouding’ voor kosten onderhoud (overleg penningmeester)
- goede eigen onderhoudsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (bladblazers,
schoeisel, hesjes, veiligheidsbrillen etc.
Op maandag 1 juli a.s. om 19:30 uur gaan we een bijeenkomst beleggen waarin we dit verder gaan
toelichten, vragen kunnen beantwoorden en alvast een begin willen maken met de jaarplanning en
het rooster. Ook zijn we benieuwd naar jullie ideeën en suggesties. Via de groepsapp zal de locatie
bekend worden gemaakt (is afhankelijk van aantal belangstellenden).
Dank!
De bouw- en onderhoudsploegen hebben de afgelopen periode prachtig werk geleverd. Namens het
bestuur bij deze: onmeunig bedankt! Dit soort vrijwilligerswerk is en blijft letterlijk en figuurlijk
onbetaalbaar. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat we er helemaal niets tegenover kunnen zetten.
Wij horen op 1 juli of via de mail / groepsapp graag wat jullie leuk zouden vinden (clinic, BBQ,…).
Met sportieve groet en namens het bestuur,
Peter Wolters (voorzitter) en Ralph Kamphuis (coördinator baanonderhoud)

* Het bouwen is echt een andere tak van sport. Daarvoor moeten op projectbasis eventueel nadere
afspraken worden gemaakt.

