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Tieneke en Hessel Siemonsma Boetoes
van het jaar 2015
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. Dit jaar is er gekozen
voor de Boetoes van het jaar: Tieneke Bos en Hessel
Siemonsma. Als echtpaar zetten zij zich vol overgave
in voor onze club.

Kampioenen 2015
In 2016 hebben wij de volgende Nederlands kampioenen gehuldigd:
Jeffrey Oppersma, Maikel Dijkstra en Jelmer de Ree

4 maart Ledenvergadering
Aftredend en niet herkiesbaar: Edy Put
Aftredend en herkiesbaar JanWiebe
vd Berg
Nieuw: Irma Agricola
Er was een behoorlijk opkomst. De
kantine zat vol en ook na de
vergadering werd er lang nagezet.

Er is op gepaste wijze afscheid
genomen van bestuurslid Edy Put.
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MC Flying Boetoe heeft nieuwe huisstijl en nieuwe website
Het bestuur heeft gekozen voor een modernere huisstijl. Hiervoor is de website aangepast
en is het logo gewijzigd
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En er werd ook dit jaar weer volop geklust!
Een stabiele paal voor de webcam, nieuwe watertapplaats inclusief urinoirs en nieuwe
bestrating van het terras.
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16 april DMX noord
De eerste wedstrijd van de DMX moest worden afgelast omdat de baan te slecht was. De
week er voor had het veelvuldig geregend.

14 mei Grasbaanraces Joure
Grasbaanraces op de Nutsbaan. Dit jaar gratis entree om hiermee toch meer publiek uit de
omgeving te trekken. Dit jaar waren er 1200 bezoekers. Dit is ongeveer de helft meer dan
vorig jaar. Het was deze dag droog maar koud weer.
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11 juni de eerst actieve sponsormiddag
De eerste sponsor middag waarbij sponsoren op het circuit zelf mochten rijden na dat ze
geïnformeerd waren over het reilen en zeilen van Flying Boetoe. Na instructie mochten ze
daadwerkelijk rijden. Een geweldig middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Extra vtbm wedstrijd op 16 juli
Door het slechte wisselvallige weer was het onmogelijk de VTBM races in Lutjegast te laten
plaatsvinden. M.C. Flying Boetoe heeft daarom het circuit ter beschikking gesteld, zodat de
VTBM races toch plaats konden vinden.
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23 juli DMX noord
De eerste wedstrijd van de DMX moest worden afgelast omdat de baan te slecht was. Op 23
juli konden de wedstrijden doorgaan. Prachtig weer, 170 deelnemers en een vlotte afwerking
van het hele wedstrijdschema

En daarna met de helpers nazitten
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9 Oktober Redboetoe knockout
Zondag 9 oktober vond de tweede editie van Red Boetoe Knock Out plaats. Ruim 50 rijders,
van jong tot oud, verschenen aan de start. Ondanks een flinke regenbui was het een
prachtige dag!

Afsluiting van het seizoen: vrijwilligersavond

Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet sloten we het seizoen af met een feestavond
voor onze vrijwilligers.

