Wat heeft Toer Trim Club De Merel te bieden?
•

Een fietsvereniging voor recreatieve fietsers zonder enig competitief oogmerk

•

Een fietsvereniging met 120 leden, waaronder 15 vrouwen

•

Een actief en dynamisch bestuur dat inspraak geeft en rekening houdt met alle leden

•

Jouw veiligheid en plezier tijdens ritten is voor onze toerleiders en wegkapiteins zeer belangrijk

•

Onze clublocatie is: Tennishal De Ronde Venen (Dr. J. van der Haarlaan 3 in Mijdrecht)

•

Je ontvangt 11 maal per jaar een informatieve digitale nieuwsbrief de “E-Merel”

Leuk om te weten:
Elke zondagochtend is er een fietstocht in groepsverband
Elke donderdagochtend is er een fietstocht in groepsverband
Elke woensdagavond (in de zomertijdperiode) wordt er in groepsverband gefietst
In het winterseizoen mountainbiken we op zaterdagochtend o.a. in het bos bij ’s-Graveland en Hilversum
Aan het begin van het nieuwe seizoen op woensdagavond ook nog kracht- en techniektraining

Maar ook kun je:
•

Deelnemen aan gezellige clubactiviteiten zoals o.a. clubweekend, nieuwjaarsborrel

•

Spinnen in de winter tegen een gereduceerd tarief en de Opendag mee beleven

•

Korting krijgen op onze moderne clubfietskleding (via de online webshop)

De Merel is aangesloten bij de NTFU waardoor de volgende voordelen gelden:
•

6 x per jaar toezending van het blad Fietssport Magazine

•

Fietsverzekering met Europa dekking (voor schade aan je fiets, kleding en accessoires)

•

Korting op heel veel fietstochten in alle delen van Nederland

•

Korting op NTFU trainingen en clinics om je fietsvaardigheid te blijven ontwikkelen

Of je snel wilt rijden of rustig wilt fietsen, korte of lange afstanden wilt fietsen,
bij TTC de Merel zit je altijd goed ! Wil je een keer meefietsen om te zien of de Merel iets voor jou is?

Je bent altijd welkom om een paar keer gratis aan te sluiten bij één van onze ritten
Alle informatie over Toer Trim Club De Merel (ook lid worden) is te vinden op onze website:
https://www.ttcdemerel.nl

