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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 leden2017
2016

2017

Leden totaal

273

297

Niet rijdend

78

70

Jeugd

66

73

Senior

129

154

Dagpassen

918

716

Licenties

204

205

Waarvan

Lorenzo Boetoe van het jaar 2016
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" nu eens niet gekozen voor een vrijwilliger die een prestatie
geleverd heeft, maar nu voor iemand die in de toekomst veel voor ons zal gaan
betekenen.

In 2017 hebben wij de volgende Nederlands kampioenen gehuldigd: Johan Kuiken,
Wybe Valkema en Mariëlle Kuiper

9 februari baco cursus
Een nieuwe instructie voor bacos werd door veel vrijwilliger bijgewoond. Hiermee zijn
een groot aantal vrijwilligers gecertificeerd vlaggenist

3 maart Ledenvergadering
een goed bezette ledenvergadering waarin is besproken hoe Flying Boetoe in 2016
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.

28 maart eerste trainingsdag
De eerste en direct fantastische Trainingsdag waar veel gebruik van werd gemaakt.

19 april opstapmiddag voor de jeugd
De jeugd staat ook altijd te popelen om te beginnen. Helaas moest dit jaar vaak, van
wege het slechte weer, afgezegd worden.

28 april 1e jeugdtraining

20 mei Grasbaanraces Joure
De voorbereiding gingen weer als vanouds. Alle vrijwilligers hebben de klus weer in
een paar dagen geklaard. Zaterdag een heel leuke grasbaanrace kunnen aanschouwen
en daarna op zondag alles weer opgeruimd. Hulde aan de vrijwilligers.

17 juni sponsormiddag
Sommige sponsoren vragen er al naar. Het is erg populair geworden. Een leuke
middag waarin Flying boetoe zichzelf kan presenteren en er contacten gelegd kunnen
worden met de sponsoren.

8 juli DMX Noord
Fantastische evenement met heel spannende wedstrijden en gezellige sfeer.

22 juli VTBM
Zandbaan is deze datum verhuurt aan de VTBM en deze maakt van deze dag een volle
racedag.

24 september Toertocht
Sinds een paar jaar organiseert een aantal personen binnen Flying Boetoe een
toertocht. De interesse groeit en daarom zal deze tocht onder de vlag van Flying
Boetoe georganiseerd blijven

8 Oktober Redboetoe knockout
Een gezellige clubwedstrijd met veel deelnamen en ludieke acties maar deze kon
helaas niet doorgaan door de enorme regen van de weken er voor

4 november vrijwilliger feest
Leuke avond om onze vrijwilliger in de watten te leggen met een leuk stukje muziek.

