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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. 
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zodanig bij de jaarcontributie inbegrepen. 

Nieuwsbulletin 2020 - 05      24 maart 2020 
 
Beste Meerrieders, 
Vanwege alle ontwikkelingen met betrekking tot de Corona bestrijding een bericht van het bestuur. 
 
Natuurlijk volgt iedereen alle ontwikkelingen op de voet. We merken allemaal de gevolgen van de 
maatregelen die in toenemende mate stringenter worden. 
Maandag 23 maart heeft de overheid terecht verdergaande maatregelen moeten afkondigen. Met name het 
verbod tot 1 juni op het organiseren van / deelnemen aan bijeenkomsten en evenementen heeft ook effect op 
ons. Temeer omdat er ook geen ondergrens meer is ten aanzien van het aantal personen. 
 
Het bestuur heeft daarom het volgende besloten;  

1. alle gezamenlijke toerritten tot 1 juni worden geschrapt.  
2. Tevens wordt de weekendtrip van 8 mei t.m. 10 mei geannuleerd. De deelnemers krijgen binnenkort 

hun eigen bijdrage terugbetaald. 
 
Resumerend betekent dit dat het bestuur en de TeAC tot 1 juni geen gezamenlijke ritten e.d. organiseert 
onder auspiciën van De Meerrieders. 
 
Een ieder die op eigen gelegenheid wil gaan motorrijden kan dat, onder de huidige maatregelen, nog doen. 
Neemt niet weg dat het credo vanuit de overheid is “blijf zoveel mogelijk thuis”. Het is aan een ieder hier 
invulling aan te geven. 
Mocht je zelf willen gaan rijden; op MRA staan veel ritten. Je kunt bij MRA een gratis abonnement 
afsluiten. Kijk ook even in de PDF bijlage bij deze nieuwsbrief. Mocht je toch nog vragen hebben over 
beschikbare routes mail dan even naar TeAC@meerrieders.nl. 
 
Het bestuur en TeAC zijn er van overtuigd dat de hierboven genomen beslissing de enige juiste is onder de 
huidige omstandigheden. 
We hopen iedereen binnenkort weer te kunnen zien.  
 
Tot ziens, 
Het bestuur, Marck, Gerben, Ronald. 
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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 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 22 maart 2020 Toerrit met daaraanvoorafgaand 

een lunch
Niels Busz en Geert de Ruiter

zondag 12 april 2020 Toerrit Voorrijder ?

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

zondag 24 mei 2020 Toerrit Voorrijder ?

vrijdag 19 juni 2020 Avondrit Voorrijder ?

zondag 5 juli 2020 Toerrit 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

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


