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Visie MC Flying Boetoe
Flying Boetoe wil een vernieuwende club zijn die aandacht heeft voor wet en
regelgeving, het milieu en de leden.

Aantal leden 2018
263

Bestuurssamenstelling
Bernardus Holtorp (vz), René Huisman (vvz), Jan Agema, Irma Agricola, Rindert
Taconis (pm) Amarins van den Berg (secr), Jan Wiebe van den Berg

Benny de Groot Boetoe van het jaar 2018
Ook dit jaar werd tijdens de
nieuwjaarsreceptie de BOETOE van
het jaar toegekend aan iemand uit de
groep vrijwilligers. Zoals al eerder
gezegd, is het niet de bedoeling dat
deze persoon wordt verheven boven
alle andere vrijwilligers, maar meer
om extra aandacht te geven aan de
groep vrijwilligers die veel van hun
eigen tijd in onze club steken.
"Boetoe van het jaar" was dit keer
voor Benny de Groot, die zich zo’n
beetje dag en nacht inzet voor onze
vereniging.

Januari gezellige drukte bij de nieuwjaarsreceptie +
kampioenshuldiging
Leuke nieuwjaarsreceptie dit keer georganiseerd op vrijdagavond. Dit hebben
wij nog niet eerder gedaan maar blijkt een gouden greep. Het was tot in de
laatste uurtje gezellig. Tevens werden onderstaande kampioenen gehuldigd
Kampioen KNMV Grasbaan en VTBM
65cc Jelmar Naessens
85cc Dennis van der Ploeg
Kampioen KNMV Grasbaan
125cc jeugd Tonny Blok
Follow-up Bas Homans
Kampioen VTBM
125cc jeugd Johan Kuiken
Damesklasse Nina Ferwerda
ST1-ST3 Olav den Engelsman
Kampioen MON
85cc Grote Wielen Tijme Goenga

2 en 3 maart Inrijden dekken Haskerveldviaduct
Kantine MC Flying Boetoe open voor koffie/thee en snert

2 maart Ledenvergadering
Een goed bezette ledenvergadering waarin is besproken hoe Flying Boetoe in
2017 heeft gepresteerd en een blik naar de toekomst. Ook werd er gebruik
gemaakt van de rondvraag. Dit alles is terug te vinden in de notulen.

16 maart baco vergadering en de volgende dag werkzaterdag

Hard werken met voldoende vrijwilliger en daarna even napraten

24 maart eerste trainingsdag

11 april eerste Jeugdtraining

28 april Zandbaanraces VTBM

Altijd weer een gezellige race die door de VTBM wordt
georganiseerd op de trainingsbaan van MC flying Boetoe. Het
grote aantal coureurs paste nog maar nauwelijks op ons
parkeerterrein.

26 mei Grasbaanraces Joure
Na een week voorbereiding konden de grasbaanraces op zaterdag
starten. Het was erg warm weer waardoor het publiek wat er was
naar de schaarse schaduwplekken gingen. Er waren ongeveer 160
deelnemers.

even de baan uitzetten door Jetze en Wiebe Valkema

Baan opbouwen en broodjes smeren wij doen het allemaal gezellig
met elkaar.

9 juni sponsormiddag
De sponsormiddag werd niet door heel veel sponoren bezocht
maar met de aanweizgen is er wel een leuke gezellige middag van
gemaakt. Wij hebben wel besloten om een alternatief te
bedenken. Ook waren vrijwilligers uitgenodigd om mee te doen.

7 juli DMX Noord

Zaterdag 7 juli was de DMX in Joure. De club had er alles aan gedaan om
te zorgen dat de wedstrijd überhaupt door kon gaan en dat alles
verzorgd was. Vrijwilligers van de Flying Boetoe hadden elke avond in de
week voorafgaand aan de wedstrijd met man en macht gesproeid om
een berijdbaar circuit te krijgen. En dat was uitstekend gelukt. Ook de
rest van de entourage was prima voor mekaar. Toch begon de dag helaas
niet soepel; Zowel de Flying Boetoe als de DMX tijdwaarneming waren er

ruim op tijd klaar voor maar de computer van de tijdwaarneming gooide
roet in het eten. De nieuwste versie van de programmatuur was
geïnstalleerd en alle updates gedaan, en dat was ook al een paar
wedstrijden getest. Maar deze morgen ging het programma volledig in
de stress. Gelukkig kon het met ondersteuning van de Mylaps helpdesk
het probleem opgelost worden en konden we met ruim een half uur
vertraging met de trainingen beginnen.

9 september Toertocht
De toertocht wordt ook al bijna een vast evenement binnen
Flying Boetoe. Een gezellige tocht met aansluitend een BBQ
verzorgt door het Haske

7 Oktober Red Boetoe Knock Out
Een gezellige clubwedstrijd met veel deelnamen en ludieke acties.

November Quad rijden door wetterskip
Medewerkers van het Wetterskip Fryslân moeten voor hun werkzaamheden
geregeld gebruik maken van een quad. Maar hoe weet je of je aan de
rijvaardigheid voldoet? Reden voor een veiligheidstraining op het terrein van
M.C. Flying Boetoe! Een aantal dagdelen konden de medewerkers op ons
circuit trainen en aansluitend verzorgden onze gastheren een lunch. Een mooie
samenwerking tussen It Wetterskip Fryslân en M.C. Flying Boetoe.

November voorbereiding vervangen beregening

