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Nieuwsbulletin 2020 – 11      19 juli 2020 

 

Beste Meerrieders, 

Bij deze nieuwsbrief nummer 11 met informatie over de volgende rit op 26 juli en de vacature in het bestuur 

per 01-01-2021. 

 

 

De eerstvolgende rit: The Longest Day, we go all the way 

De eerstvolgende rit is zondag 26 juli. Een lange rit, zoals we wel vaker één keer per jaar doen. 

 

Deze wordt voorgereden door ……  …..dat weten we nog niet want niemand heeft zich 

aangemeld tot nu toe…

 

 

Natuurlijk zijn de voorbereidingen door de TeAC in volle gang. Laat het dus even weten als je wilt 

voorrijden, de rit zal gereed zijn maar we hebben een roerganger nodig die de meute aanvoert! 

 

We verzamelen vanaf 07.30 uur op De Brink en vertrekken om 08.00 uur. We verwachten om ± 18.30 uur 

weer terug te zijn. 

Info over het koffieadres en lunchadres verneem je uiterlijk zondag (op dit moment nog niet bekend) of  

later deze week in een separate mail. 

De route komt op de site met als titel MR-200726! Je kunt ook inloggen bij https://www.myrouteapp.com/nl 

 

Voor 26 juli én de rest van het seizoen zoeken we nog altijd voorrijders. Helaas melde niemand zich aan tot 

op heden, wat we erg jammer vinden. 

Is er echt niemand die een bijdrage wil leveren aan het rijden van de tourritten? 

 

Beoordeling avondrit 5 juli: 

Dank voor jullie reacties via de enquête. 

Wist je trouwens dat we ook een Meerrieders app groep hebben? Laat maar even weten via een mailtje aan 

teac@meerrieders.nl als je wilt worden toegevoegd aan de app groep. Je krijgt dan bijvoorbeeld na 

thuiskomst  automatisch een berichtje om de ritenquête van die dag in te vullen. 

 

 

 

 

 

http://www.meerrieders.nl/
https://www.myrouteapp.com/nl
mailto:teac@meerrieders.nl
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Wisseling in het bestuur: ontwikkelingen 

Van het bestuur: 

 

Zoals al eerder met jullie gedeeld, in onze statuten is een schema van aftreden voor het bestuur opgenomen. 

In 2019 wisselde we van voorzitter, per 1 januari 2021 komt in ieder geval de functie van secretaris vacant. 

Onze huidige secretaris Gerben zal zich niet verkiesbaar stellen. 

Tot op heden hebben zich geen kandidaten voor de functie van secretaris gemeld. 

 

Neemt niet weg dat het volgende te melden is;  

Ronald Offringa heeft aangegeven de functie van secretaris wel te willen invullen voor de komende drie jaar 

(dus per 01-01-2021) en zich daarom wel verkiesbaar te willen stellen. 

Reden is dat zijn huidige rol van penningmeester per 01-01-2022 vacant komt (volgens schema van 

aftreden). Ronald zal zich te zijner tijd niet opnieuw verkiesbaar stellen voor de rol van penningmeester op 

basis van zijn mening dat een financiële rol in een vereniging na zes jaar door een ander moet worden 

ingevuld. 

 

Oftewel, je kunt je aanmelden als kandidaat voor de functie van secretaris maar ook voor de rol van 

penningmeester, beiden per 01-01-2021, voor een periode van drie jaar. Het proces ziet er als volgt uit: 

 

1. Als je je wilt aanmelden als kandidaat stuur dan een mail naar penningmeester@meerrieders.nl en 

geef aan voor welke functie je verkiesbaar bent, 

2. Je kunt je aanmelden tot en met 30 september 2020, 

3. Begin oktober wordt met de leden gecommuniceerd wie zich verkiesbaar hebben gesteld, 

4. Mochten er meer kandidaten zijn voor dezelfde functie dan mogen de leden hun stem uitbrengen per 

mail tot en met 31 oktober 2021, 

5. In de Algemene Ledenvergadering in januari 2022 zal dan worden vastgelegd wie welke rol in gaat 

vullen. 

Stap over je eigen schaduw heen en kom het bestuur voor drie jaar versterken als secretaris of 

penningmeester. 

JE BENT VAN HARTE WELKOM! 

 

 

 

 

 

http://www.meerrieders.nl/
mailto:penningmeester@meerrieders.nl
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Meerdaagse in september: 

Jullie zullen begrijpen dat de meerdaagse de nodige aandacht vraagt van het bestuur en de TeAC. Door de 

Covid maatregelen in Duitsland hebben we zoveel als mogelijk contact met het hotel en proberen we zo 

goed mogelijk geïnformeerd te blijven over de situatie in Noordrijn Westfalen. We checken onder andere 

regelmatig de site van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Insteek van het bestuur is de meerdaagse door te laten gaan, zo nodig met verantwoorde aanpassingen.  

Ga echter ook voor je zelf na of je met de situatie om kunt gaan en je er senang bij voelt. 

Realiseer je dat we een aanbetaling aan het hotel hebben moeten doen van 20% en je bij afzeggen dit deel 

van je eigen bijdrage kwijt bent. Wees je verder bewust dat je als deelnemer zelf verantwoordelijk bent bij 

deelname. 

 

Het bestuur neemt uiterlijk woensdag 5 augustus de beslissing of de meerdaagse doorgaat, ondanks dat de 

consequentie bij annuleren dan is dat we als deelnemers de aanbetaling kwijt zijn. Veiligheid gaat echter 

voor alles.  

 

Langweekend 2 t.m. 4 oktober: 

Inmiddels is de inschrijving gesloten. 

We hebben de reservering bevestigd gekregen van Hotel Corsten in Heinsberg www.Hotel-Corsten.de. De 

deelnemers zijn inmiddels rechtsreeks geïnformeerd. Ook voor deze trip houden we de Covid 

ontwikkelingen in de gaten. 

 

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 

http://www.meerrieders.nl/
http://www.hotel-corsten.de/
mailto:TEAC@meerrieders.nl
mailto: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 19.00 uur Jan van Marum

zondag 5 juli 2020 Toerrit Lambert de Haan

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.) Inschrijving gesloten, 10 deelnemers

zondag 11 oktober 2020 Toerrit Voorrijder ?

zondag 1 november 2020 Toerrit Voorrijder ?

vrijdag 13 november 2020 Motorloze tocht / ALV

 
 
 

http://www.meerrieders.nl/

