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

Contributie
Per 2019 is de trainingsbijdrage met 10 euro omhoog gegaan. Dit geldt voor
zowel junioren als senioren.

Aantal leden 2019
227

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

Sproeiploeg Boetoe van het jaar 2019
Ook dit jaar werd tijdens de
nieuwjaarsreceptie de BOETOE
van het jaar toegekend aan
iemand uit de groep vrijwilligers.
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 een groep personen die zich
enorm hadden ingezet om de
baan in de droge zomer te
sproeien Benny de Groot, Eppie
de Jong, Andre Minnema en Tinus de Jong kregen de Boetoe uitgereikt uit
handen van Irma Agricola.

Januari gezellige drukte bij de nieuwjaarsreceptie +
kampioenshuldiging
Kampioenen KNMV en VTBM
85cc Pieter Tolsma
ST250cc Marcel Vlig
Kampioenen VTBM
50cc Jarno Bosma
65cc Jelmar Naessens
Dames Fardau de Ree
Kampioen KNMV
125cc jeugd Jarno Terpstra
NK ST 250cc Anne Bos

22 februari baco vergadering
In deze vergadering wordt met de baco’s afgestemd welke afspraken zijn
gemaakt en wat er dit jaar van deze vrijwilligers wordt verwacht.

8 maart ledenvergadering
Een goed bezette ledenvergadering waarin is besproken hoe M.. Flying Boetoe
in 2018 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.
Belangrijke items:
•
•
•

Volgend jaar 50e editie van grasbaanraces. Hier moet een werkgroep
voor worden opgesteld.
Afscheid van Jan Wiebe van den Berg als bestuurslid.
Rijtijden van jeugd verruimen.

13 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.

14 april opening nieuwe sproei installatie

Openingsfeestje voor alle betrokkenen die meegewekrt hebben om de nieuwe
sproeiinstallatie te realiseren

1 mei jeugd opstapmiddag

18 mei Grasbaanraces Joure
Na een week voorbereiding konden de grasbaanraces op zaterdag starten met
165 deelnemers

27 juni Hardloopclinic bij MC Flying Boetoe
Op donderdag 27 juni is een hardloopclinic gegeven bij M.C. Flying Boetoe door
Riekele Kobes, hardlooptrainer bij Loopgroep Lemsterland. Dit in samenwerking
met Lucille Meester (Sportmassage Lucille) en M.C. Flying Boetoe.

7 juli DMX Noord
Dit keer op een
zondag maar dan met
minder klassen aan
de start. Totaal 65
rijders hadden zich
ingeschreven in de
klassen 50CC 85CC
KW en GW, 250CC en
500 CC. Het was een
heerlijke dag met
mooie wedstrijden en
exact volgens
planning 17.00 uur
gereed.

25 AUGUSTUS DEEL 2 DMX Noord
Zondag 25 augustus is de
tweede helft van de DMX
wedstrijden gehouden op het
trainingsterrein van MC Flying
Boetoe. Het was een
zonovergoten dag met
temperaturen tot wel 30
graden. Het was dus afzien
voor de rijders maar ook zeker
voor de vrijwilligers die de
gehele middag in de zon voor
de veiligheid van de coureurs
moesten instaan. Al met al een
geslaagde wedstrijd dag met
weinig incidenten zodat
iedereen na de prijsuitreiking
weer huiswaarts kon keren.

22 september Toertocht
De toertocht is een vast evenement binnen MC Flying Boetoe. Een gezellige
tocht met aansluitend een BBQ. Dit jaar 23 rijders en 30 personen voor de BBQ.
De voorbereiding en van Sipke en Martijn hebben ervoor gezorgd dat er weer
een gezellige toertocht door Friesland is gemaakt.

6 Oktober Red Boetoe Rewind the season
Het had een leuke en gezellige cross moeten worden. Alle voorbereidingen
waren gereed. De baan was zelfs goedgekeurd om de andere kant om te mogen
rijden, maar helaas. Het weer gooide roet in het eten waardoor het helaas
afgelast moest worden.

8 november afsluiting seizoen
Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar,
organiseerde M.C. Flying Boetoe een gezellige feestavond voor alle helpers.

