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Van het bestuur: 
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Nieuwsbulletin 2020 - 06      3 mei 2020 

 

Beste Meerrieders, 

Ondanks het niet kunnen rijden van gezamenlijke ritten proberen we jullie vanuit het bestuur en de TeAC 

regelmatig te informeren over “grote” en “kleine” onderwerpen. 

 

Van het bestuur: 

Natuurlijk is alle aandacht gevestigd op de maatregelen die met de bestrijding van het Covid virus te maken 

hebben. We proberen echter ook vooruit te kijken, het liefst samen met jullie. 

Heb je ideeën, opmerkingen en interessante weetjes, schroom niet en laat het ons weten. 

 

Zoals eerder gecommuniceerd in nieuwsbrief nummer 5 volgen we de Covid ontwikkelingen zo goed 

mogelijk. Het bestuur heeft eerder al het volgende besloten en denkt na over;  

1. alle gezamenlijke toerritten tot 1 juni zijn geschrapt.  

2. De weekendtrip van 8 mei t.m. 10 mei is geannuleerd. De deelnemers hebben inmiddels hun eigen 

bijdrage teruggekregen. 

3. We kijken inmiddels vooruit naar de geplande meerdaagse in september. Uiteraard zullen de 

richtlijnen inzake Covid leidend zijn. We houden, zover en zoveel mogelijk, contact met het 

geboekte hotel om ook daar de ontwikkelingen te volgen. 

 

De verdere beslissingen half mei door de overheid volgen we nauwlettend. 

Resumerend betekent dit dat het bestuur en de TeAC tot 1 juni geen gezamenlijke ritten e.d. organiseert 

onder auspiciën van De Meerrieders. 

 

Mocht je zelf willen gaan rijden dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid uiteraard. Op MRA staan veel 

ritten. Je kunt bij MRA een gratis abonnement afsluiten. Mocht je toch nog vragen hebben over beschikbare 

routes mail dan even naar TeAC@meerrieders.nl. 

 

Wisseling in het bestuur: 

We vragen ook jullie aandacht voor het volgende; in onze statuten is een schema van aftreden voor het 

bestuur opgenomen. In 2019 wisselde we van voorzitter, per 1 januari 2021 komt de functie van secretaris 

vacant. Onze huidige secretaris Gerben zal zich niet verkiesbaar stellen. 

 

Natuurlijk komen we hier in 2020 nog nader op terug. Geeft jullie in ieder geval alvast de gelegenheid om 

na te denken of je zelf zin hebt in een functie in het bestuur. 

Oftewel, stap over je eigen schaduw heen en kom het bestuur voor drie jaar versterken als secretaris. 

JE BENT VAN HARTE WELKOM! 

http://www.meerrieders.nl/
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Alternatieven van de TeAC: 

Het zijn bizarre en onwerkelijke tijden momenteel. Het leven van alledag heeft een absurde wending 

genomen. Zowel met betrekking tot ons werk als ook met familie, vrienden en kennissen. Vooral het afstand 

van elkaar houden is een uitdaging. En daarnaast de hoop dat we onverhoopt toch niet besmet geraken. 

 

Alhoewel de maatregelen hier en daar al worden versoepelt is de crisis nog niet voorbij. Ook niet voor MC 

De Meerrieders. Onze onderlinge contacten zijn tot een minimum gedaald. 

Het bestuur en de TeAC hebben nagedacht of hiervoor alternatieven zijn. 

 

We kwamen op het volgende: 
1. Een pubquiz. 

a. Gegadigden schrijven zich van te voren in. 
Opgave uiterlijk 10-05-2020 via teac@meerrieders.nl  

b. Bij voldoende deelname (min. 10) bedenkt iedere deelnemer 2 vragen en stuurt die met de antwoorden naar 
teac@meerrieders.nl  

c. De quiz wordt (met sluitingsdatum) uitgezet. 
d. Beoordelingen van de inzendingen en bekendmaking van de winnaars. 

De te winnen prijzen zijn: 

1e prijs een tank benzine, 2e prijs een polo van de club, 3e prijs een buff. 

 
2. Bijzondere motorervaringen. 

Bij deze roepen wij de leden op om haar of zijn mooiste/vreemdste/meest bijzondere motorervaring op papier te 

zetten. 

Na de nog bekend te maken sluitingsdatum worden, bij voldoende inzendingen (naar teac@meerrieders.nl), de 

verhalen gebundeld en uitgegeven in een (digitaal) blad. 

 

3. Ideeën clubleden. 
Het is goed mogelijk dat er onder de leden ook ideeën leven. Schroom niet om ze bekend te maken en we gaan er 

mee aan de slag. Reacties graag naar teac@meerrieders.nl 

Wij hopen op een grote, enthousiaste deelname. 

 

 

http://www.meerrieders.nl/
mailto:teac@meerrieders.nl
mailto:teac@meerrieders.nl
mailto:teac@meerrieders.nl
mailto:teac@meerrieders.nl


                            Motorclub De Mee(r)rieders
                      SINDS 1994  

  
Correspondentieadres: 
Ronald Offringa 
Esweg 13 
9471 BH Zuidlaren  
Nederland 
 
Bestuur:  
Marck (voorzitter), Gerben (secretaris), Ronald (penningmeester). 
TeAC: Jaap, Jan,Lambert, Marck 

                         Telefoon : +31 6 2735 9100 
e-mail : info@Meerrieders.nl 

website : www.meerrieders.nl  
Bank: NL 60 INGB 0002 3240 30  t.n.v. MC De Mee-r-rieders 

 

  
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. 

 

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. 

 

 

We hopen iedereen binnenkort weer te kunnen zien.  

Tot ziens, 

Het bestuur en TeAC, Marck, Jaap, Jan, Lambert, Gerben, Ronald, 

 

Op de volgende pagina tref je de kalender voor 2020 aan. 
Met vriendelijke groet, 

 
Ronald Offringa 
Penningmeester@Meerrieders.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meerrieders.nl/
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Kalender 2020 

 

Datum Activiteit Opmerkingen

zondag 22 maart 2020
Toerrit met daaraanvoorafgaand 

een lunch
GEANNULEERD

zondag 12 april 2020 Toerrit GEANNULEERD

vr. 8 tm zon. 10 mei 2020 Weekendtrip (3 dgn.) GEANNULEERD

zondag 24 mei 2020 Toerrit GEANNULEERD

vrijdag 19 juni 2020 Avondrit Voorrijder ?

zondag 5 juli 2020 Toerrit Voorrijder ?

zondag 26 juli 2020 Toerrit Voorrijder ?

zondag 9 augustus 2020 Toerrit Voorrijder ?

vrijdag 21 augustus 2020 Avondrit Alsnog toegevoegd. 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

Het is niet uitgesloten dat er nog activiteiten worden toegevoegd aan de kalender.

Uiteraard wordt je daarover ruim van te voren geïnformeerd.

 
 
 

http://www.meerrieders.nl/

