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Beste Meerrieders,
Bij deze de vierde nieuwsbrief van 2020 met daarin meer informatie over de 1e toerrit op 22 maart en meer
informatie over aanstaande activiteiten.
Enquête:
We kunnen rustig stellen dat de enquête een succes is gebleken.
De volgende stap is dat we de uitkomsten met jullie gaan delen. Op 11 maart wordt de uitkomst besproken
door het bestuur en de TeAC. Daarna ontvangen jullie z.s.m. terugkoppeling.
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.
Niels Busz en Geert de Ruiter rijden voor en zij schrijven:
De route voert ons naar het mooie Drents-Friese-Wold met o.a. het Fochteloër Veen.
Tevens jullie aandacht voor de aan de rit voorafgaande mogelijkheid voor een lunch. We nodigen je daarom
uit voor een lunch bij het Brinkhotel (Eethuis voor Allen)..
Inloop vanaf 11:30, lunch vanaf 12 uur. De kosten hiervan bedragen €15 en zijn voor eigen rekening.
We vertrekken voor de openingsrit om ± 13.00 uur. Gooi even wat benzine in de tank en check nog even de
banden en verlichting. Ready? Let’s start the engine!
Tot dan.
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.

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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Ledenadministratie:
Met betrekking tot de contributie voor 2020; bij deze het verzoek je contributie van € 40,00 per persoon over
te maken.
Bert Boers heeft helaas zijn lidmaatschap opgezegd.

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

Toerrit

Voorrijder ?

vrijdag 19 juni 2020

Avondrit

zondag 5 juli 2020

Toerrit

Voorrijder ?
Voorrijder ?

zondag 26 juli 2020

Toerrit

Voorrijder ?

zondag 9 augustus 2020

Toerrit

Voorrijder ?

wo. 2 tm zon. 6-9-2020

Meerdaagse (5 dgn.)

zondag 27 september 2020

Toerrit

Voorrijder ?

zondag 11 oktober 2020

Toerrit

Voorrijder ?

zondag 1 november 2020

Toerrit

Voorrijder ?

vrijdag 13 november 2020

Motorloze tocht / ALV

zondag 22 maart 2020

Niels Busz en Geert de Ruiter
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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