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Nieuwsbulletin 2020 – 14      10 september 2020 

 

Beste Meerrieders, 

Bij deze nieuwsbrief nummer 14 met informatie over de volgende rit op zondag 27 september. 

Verder herhalen we de informatie m.b.t. de vacature(s) in het bestuur. 

 

De eerstvolgende rit: zondag 27 september, rondje Grou. 

De eerstvolgende rit is zondag 27 september. Het belooft een mooie rit te worden, voorgereden door Geert 

Greving. We verzamelen vanaf 08.30.00 uur op De Brink in Zuidlaren en vertrekken om 09.00 uur.  

 

Geert schrijft: 

De tocht voert ons langs o.a. Schoonloo, Orvelte en Wijster(niet over de Vamberg) naar Dwingeloo. Na de 

koffie /thee rijden we via o.a. Diever, Gorredijk en Akkrum naar Grou waar we pauzeren voor een lunch aan 

het water (dat is daar in ruime mate aanwezig).  

Na de lunch slingeren we tussen diverse Friese watertjes door (hopelijk geen hemelwater….) en belanden 

we (waarschijnlijk tot grote vreugde van Jaap) in Groningen en wel in Zoutkamp.  

Daar kunnen we even de benen strekken, genieten van het mooie (??) weer en evt van een ijsje of een visje. 

Vanaf Zoutkamp is het dan nog ongeveer 60 km naar Zuidlaren. 

De lengte van de tocht bedraagt 255km 

 

De route is inmiddels via MRA beschikbaar met de naam Rondje Grou 27 sept 2020. 

Je kunt inloggen bij https://www.myrouteapp.com/nl 

Planning: 

Verzamelen Brinkhotel 08.30 u – koffie/thee voor vertrek   

Start om 09.00u 

Na ca 70km koffiestop in Dwingeloo 

Na 138 km lunch pauze in Grou 

Na ca 170 km tankstop in Twijzel (indien nodig) 

Na 195 km korte stop in Zoutkamp  

 

Verwachte terugkomst Brink Zuidlaren tussen 16.30 en 17.00 u afhankelijk van de duur van de pauzes. 

  

 

 

 

 

 

http://www.meerrieders.nl/
https://www.myrouteapp.com/nl
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Herhaling, wisseling in het bestuur: 

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 of penningmeester gemeld (zie 

vorige nieuwsbrief hierover). 

 

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! 

 

 

Beoordeling rit 21 augustus Bert Brals 

Dank voor jullie reacties via de enquête. Zie de mail van 31 augustus voor alle details. 

 

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. 

 

Meerdaagse in september: 

De meerdaagse is helaas alweer voorbij, gelukkig hebben we de foto’s nog. Een beetje wisselend weer maar 

de deelnemers hebben zich prima vermaakt en mooie routes gereden was de unanieme mening. 

 

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

Tot ziens, 

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

Met vriendelijke groet, 

 
Ronald Offringa 
Penningmeester@Meerrieders.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meerrieders.nl/
http://www.hotel-corsten.de/
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 Geert de Ruiter en Evert Pluim

zondag 9 augustus 2020 Toerrit Niels Busz en Geert de Ruiter

vrijdag 21 augustus 2020 Avondrit Bert Brals

wo. 2 tm zon. 6-9-2020 Meerdaagse (5 dgn.) Inschrijving gesloten,  15 deelnemers

zondag 27 september 2020 Toerrit Geert Greving

vr. 2 tm zon. 4 oktober '20 Weekendtrip (3 dgn.) Inschrijving gesloten, 9 deelnemers

zondag 11 oktober 2020 Toerrit Niels Busz

zondag 1 november 2020 Toerrit Jan van Marum

vrijdag 13 november 2020 Motorloze tocht / ALV

 
 
 

http://www.meerrieders.nl/

