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Beste Meerrieders,
Bij deze de derde nieuwsbrief van 2020 met daarin de vooraankondiging van de 1 e toerrit op 22 maart en
meer informatie over aanstaande activiteiten.
Enquête:
We kunnen rustig stellen dat de enquête een succes is gebleken. Maar liefst 33 leden hebben de vragen
ingevuld. Dat is een uitstekende deelname. DANK DAARVOOR!
De volgende stap is dat we de uitkomsten met jullie gaan delen.
We komen zo snel mogelijk bij jullie terug met de door jullie gegeven informatie, ideeën en adviezen.
Toerrit 22 maart:
Op 22 maart rijden we onze eerste rit, traditiegetrouw een korte rit. We starten bij het Brinkhotel (Eethuis
voor Allen) aan de Brink.
Vanuit de Toer- en Activiteitencommissie leek het ons leuk dit seizoen te starten met een gezamenlijk
etentje. We nodigen je daarom uit voor een lunch bij het Brinkhotel (Eethuis voor Allen)..
De eerste rit is een middagrit, gepland op 22 maart van 13-16 uur. Hieraan voorafgaand hebben we een
lunch georganiseerd. Inloop vanaf 11:30, lunch vanaf 12 uur. De kosten hiervan bedragen €15 en zijn voor
eigen rekening.
Voor deze rit heeft zich nog geen voorrijder gemeld. Dus wie o wie?
GEANNULEERD; Vietnam lezing
Helaas zal de lezing geen doorgang vinden. Er hebben zich slechts 11 leden en 1 niet-lid aangemeld. Al met
al te weinig aanmeldingen om de kosten te kunnen dekken.
Weekendtrip 8 tot en met 10 mei
De boeking is inmiddels definitief geplaatst Hotel Corsten in Heinsberg. Kijk ook op www.Hotel-Corsten.de
De deelnemers worden de komende tijd verder geïnformeerd over alle wetenwaardigheden.
We boekten op basis van halfpension (logies – ontbijt – diner). De kosten hiervoor zijn per persoon:
 Tweepersoonskamer € 74,00 per nacht, totaal dus € 148,00
 Eenpersoonskamer € 88,50 per nacht, totaal dus € 177,00
Lunches, drankjes e.d. zijn hierin niet inbegrepen, deze dien je onderweg / in het hotel zelf af te rekenen.
Bij deze het verzoek om je eigen bijdrage voor 1 april aan de club over te maken. Wordt vervolgd.
Van het bestuur:
Het meerijden met een door motorclub De Meerrieders georganiseerde (meerdaagse) tocht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het lid zelf.
De motorclub wijst iedere aansprakelijkheid af.
Toertochten op zondagen zijn inclusief één consumptie voor vertrek plus een consumptie onderweg inclusief desgewenst een gebakje of vergelijkbaar en zijn als
zodanig bij de jaarcontributie inbegrepen.
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INSCHRIJVING GESLOTEN; Meerdaagse 2 tot en met 6 september
De voorbereidingen zijn in volle gang, het reisdoel is het SAUERLAND.
Over de kosten; uiteraard een belangrijk onderdeel voor iedereen. Na overleg met het hotel komen we tot de
volgende gebudgetteerde kosten per persoon voor vier overnachtingen op basis van halfpension, inclusief
dagelijkse lunches en een koffiestop per dag. Drankjes ’s-avonds, bij het eten en daarna, zijn hierin niet
meegenomen en betaal je zelf nog ter plaatse!
Tweepersoonskamer per persoon € 335,00
Eenpersoonskamer per persoon € 375,00
In verband met een aanbetaling die we moeten doen aan het hotel verzoeken we de deelnemers om alvast
een bedrag van € 100,00 over te maken aan de club voor 15 februari aanstaande.
Het resterende bedrag ontvangen we dan graag uiterlijk 30 juni van je.
Gedurende het jaar krijg je natuurlijk meer gedetailleerde informatie.
Deelnemers:
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Deelnemers

GEERT
EVERT
RONALD
JAAP
MARCK
EDDY
BERLA
MAARTEN
ANNELIES
KARIN
BART
TREA
NIELS
GRADUS
FILIP
ANJO
ROELF

aangemeld d.d.
DE RUITER
PLUIM
OFFRINGA
SCHIPPER
KUIKEN
VAN WELT
BAKKER
ENDEMAN
GREVEN
VOS
BEZEMA onder voorbehoud
BEZEMA onder voorbehoud
BUSZ
ROLFES
WIERINGA
PELGRIM
VAN VEEN

type kamer

1-persoons. 2-persoons
zondag 19 januari 2020
1
zondag 19 januari 2020
1
maandag 20 januari 2020
1
dinsdag 21 januari 2020
1
woensdag 22 januari 2020
1
zondag 26 januari 2020
1
zondag 26 januari 2020
1
zondag 26 januari 2020
1
zondag 26 januari 2020
1
zondag 26 januari 2020
1
zondag 2 februari 2020
1
zondag 2 februari 2020
1
zondag 2 februari 2020
1
zondag 2 februari 2020
1
maandag 3 februari 2020
1
maandag 10 februari 2020
1
maandag 10 februari 2020
1

In verband met de beperkte beschikbaarheid van de eenpersoonskamers in dit hotel kunnen we de door
jullie opgegeven voorkeur voor een eenpersoonskamer nog niet bevestigen.

Van het bestuur:
Het meerijden met een door motorclub De Meerrieders georganiseerde (meerdaagse) tocht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het lid zelf.
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Toertochten op zondagen zijn inclusief één consumptie voor vertrek plus een consumptie onderweg inclusief desgewenst een gebakje of vergelijkbaar en zijn als
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Kalender 2020
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief tref je de kalender 2020 aan. Voor de tourritten zoeken we nog
voorrijders!
Als je een rit, zo nodig met hulp van de toercommissie, wilt voorbereiden en voorrijden stuur dan een mail
naar TEAC@meerrieders.nl.
Je aanmelding is van harte welkom.
Ledenadministratie:
Met betrekking tot de contributie voor 2020; bij deze het verzoek je contributie van € 40,00 per persoon over
te maken.
Herman Boonstra en George van Vugt hebben helaas hun lidmaatschap opgezegd.
Financiën 2019
De penningmeester heeft de financiële verantwoording van 2019 gereed. Binnenkort ontvang je, na
goedkeuring door de kascommissie (Berla en Lambert) op 27 februari, de verantwoording.
Tot zover deze nieuwsbrief. Op de volgende pagina tref je de kalender voor 2020 aan.
Met vriendelijke groet,

Ronald Offringa
Penningmeester@Meerrieders.nl
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Kalender 2020

Datum

Activiteit

Opmerkingen

zondag 12 april 2020

Toerrit met daaraanvoorafgaand
een lunch
Toerrit

vr. 8 tm zon. 10 mei 2020

Weekendtrip (3 dgn.)

zondag 24 mei 2020
vrijdag 19 juni 2020

Toerrit
Avondrit

zondag 5 juli 2020
zondag 26 juli 2020

Toerrit
Toerrit

zondag 9 augustus 2020

Toerrit

wo. 2 tm zon. 6-9-2020

Meerdaagse (5 dgn.)

zondag 27 september 2020
zondag 11 oktober 2020

Toerrit
Toerrit

Voorrijder ?
Voorrijder ?

zondag 1 november 2020
vrijdag 13 november 2020

Toerrit
Motorloze tocht / ALV

Voorrijder ?

zondag 22 maart 2020

Voorrijder ?
Voorrijder ?
Voorrijder ?
Voorrijder ?
Voorrijder ?
Voorrijder ?
Voorrijder ?

Het is niet uitgesloten dat er nog activiteiten worden toegevoegd aan de kalender.
Uiteraard wordt je daarover ruim van te voren geïnformeerd.
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