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Beste Meerrieders,
De 1e rit van het jaar zit er op. Een mooie opkomst en een prachtige rit voorgereden door Niels en mede
georganiseerd door Geert de Ruiter.
De eerstvolgende rit is vrijdag 19 juni, een avondrit. Meer details volgen nog.
O ja, meld je gerust aan als je deze rit wilt voorrijden bij teac@meerriedrs.nl.
Langweekend 2 t.m. 4 oktober?:
Zoals jullie nog weten hadden we een langweekend gepland van 8 t.m. 10 mei. Helaas moesten we deze
annuleren.
We hebben weer contact met Hotel Corsten in Heinsberg www.Hotel-Corsten.de opgenomen wat de
mogelijkheden zijn om kamers te boeken van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober, op basis van
halfpension.
Het goede nieuws, er is ruimte voor ons, te weten 15 eenpersoonskamers en 14 tweepersoonskamers.
De kosten zijn ongewijzigd, namelijk:
Op basis van halfpension (logies – ontbijt – diner). De kosten hiervoor zijn per persoon:
ð Tweepersoonskamer € 74,00 per nacht, totaal dus € 148,00
ð 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.
Als er bij jullie belangstelling is om dit weekend alsnog te organiseren dan zetten de TeAC en het bestuur
hun schouders er weer onder.
Heb je zin om mee te gaan?
Geef je dan op middels een mailtje naar TeAC@meerrieders.nl uiterlijk 21 juni aanstaande.
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!
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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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.
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
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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

zondagmiddag 7 juni

Toerrit 13.00 uur

Niels Busz en Geert de Ruiter

vrijdag 19 juni 2020

Avondrit

zondag 5 juli 2020

Toerrit

Voorrijder ?
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 ?

vr. 2 tm zon. 4 oktober '20

Weekendtrip (3 dgn.) ??

Inventarisatie deelnemers gestart

zondag 11 oktober 2020

Toerrit

Voorrijder ?

zondag 1 november 2020

Toerrit

Voorrijder ?

vrijdag 13 november 2020

Motorloze tocht / ALV
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