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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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Nieuwsbulletin 2020 – 16   NOTULEN   10 november 2020 
 
Beste Meerrieders, 
Bij deze nieuwsbrief nummer 16 met de notulen van het gecombineerde online overleg van het bestuur en de TeAC 
op 5 november jl. 
Hieronder gaan we in op de besproken onderwerpen en genomen beslissingen. 
 

1. Marck, de voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom. Deelnemers zijn Marck, Gerben, Ronald, 
Jan, Jaap en Lambert. 
 

2. Organisatie van de Algemene Ledenvergadering (ALV) i.c.m. motorloze avond. 
Het heeft de voorkeur om de ALV fysiek te laten plaatsvinden, oftewel samenkomen bij Grand Café. Of dit 
haalbaar is zal de nabije toekomst uitwijzen, we zijn afhankelijk van de Covid ontwikkelingen. 
Mocht een fysieke bijeenkomst niet kunnen dan zal een online ALV worden georganiseerd. De ALV zal in 
ieder geval plaatsvinden op vrijdag 12 februari 2021. Plaats van handeling Grand Café Zuidlaren. Details 
volgen later maar we streven er naar om de mogelijkheid te bieden te eten vanaf 18.00 uur en de ALV te 
laten starten om 19.30 uur, gevolgd door een borrel.   
 
Voor de goede orde; de geplande “motorloze avond” van 13 november aanstaande vervalt. 
 

3. Financieel: Besproken wordt de eventuele aanpassing van de contributie voor 2021. Besloten wordt deze 
ongewijzigd te laten, dus € 40,00 per persoon, per jaar. 
De contributie kan in januari weer worden overgemaakt, svp niet voor 1-1-2021. 
De club heeft momenteel op de betaalrekening € 948,80 staan en op de spaarrekening € 481,70. 
 
Kascie: Om het jaar financieel af te sluiten vragen we altijd een kascommissie de cijfers te controleren in 
januari. Lambert de Haan zal dit doen maar we hebben een 2e lid nodig. Als je samen met Lambert de 
administratie van de penningmeester wilt controleren stuur dan even een mail naar 
penningmeester@meerrieders.nl. 
Alvast dank! 
 

4. TeAC: Omdat Jaap Schipper, onder voorbehoud van goedkeuring tijdens de ALV, de nieuwe penningmeester 
wordt verlaat hij de TeAC. We deden eerder een oproep voor een vervanger. We zijn blij dat Geert Greving 
zich heeft aangemeld. Geert gaat worden “ingewerkt” door Jaap. 
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5. Meerdaagse 2021: het voelt als een beetje ver vooruit kijken maar voordat je het weet is september 2021. In 

2021 organiseren we een vijfdaagse tocht. Zoals gebruikelijk passeren vele ideeën want fantaseren is ook 
leuk "#$%&. 
Uiteindelijk halen drie opties de eindstreep. Welke bestemming het gaat worden kun jij beïnvloeden! Tijdens 
de ALV wordt voor elke optie een korte pitch gehouden. Vervolgens stemmen we dan met z’n allen en de 
meeste stemmen gelden uiteraard. De opties waar je op kunt gaan stemmen zijn: 
ð Noord Duitsland 
ð Tsjechië 
ð Engeland 

Een goede reden temeer om 12 februari bij de ALV aanwezig te zijn hopen wij. 
 

6. Organisatiecomité meerdaagse 2022. Tijdens de ALV begin 2020 hebben we besloten om de drie jaar een 
meerdaagse te organiseren van 7 – 9 dagen. In 2022 is het zover. 
De organisatie zal t.z.t. onder andere bij de TeAC liggen maar het zou erg mooi zijn als er ook enkele leden 
willen deelnemen aan het voorbereiden / organiseren van deze meerdaagse. 
 
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar TEAC@Meerrieders.nl 
 

7. Rittenkalender: Zoals gebruikelijk maken we ieder jaar een rittenkalender. Deze wordt binnenkort opgesteld. 
Naast de zondagse ritten nemen we in ieder geval het dit jaar geannuleerde “Limburg weekend” op in de 
kalender.  
Meer informatie volgt. 
 

8. Beoordeling ritten: Jullie hebben dit jaar je beoordelingen kunnen geven over de gehouden ritten. Natuurlijk 
waren ze allemaal prachtig maar die van Geert Greving werd door jullie als mooiste beoordeeld. 
Geert van harte gefeliciteerd. Je presentje ontvang je tijdens de ALV! 
 
Voor de volledige uitslag zie de volgende pagina. 
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Eindresultaat   
Datum Omschrijving Cijfer 

27-9-2020 Motorrit; 09:00 Brinkhotel, voorrijder Geert Greving 23.0 

5-7-2020 Bourtange, Noordzeekust, voorrijder Lambert de Haan;  21.7 

26-7-2020 Longest day; 7:45 Brinkhotel, Evert Pluim en Geert de Ruiter 20.6 

21-8-2020 Avondrit; 17:45 Brinkhotel, Bert Brals 20.6 

19-6-2020 Avondrit 18:00 t/m 23:00; 17:45 Brinkhotel, Janvan Marum 20.0 

9-8-2020 Sallandse Heuvelrug; 8:30 Brinkhotel Niels Busz en Geert de R. 19.4 

7-6-2020 Openingsrit; Voorrijders: Niels Busz en Geert de Ruiter, 118 km, 
Drents-Friese Wold, 13:00 – 16:00 uur. 17.4 

 
 

Tevens is besloten dat we de enquêtes voortzetten in de vorm zoals we dit jaar deden. Dus via een berichtje 
in de whatsapp groep krijg je een link naar de enquête op de website. 

 
9. Bestuurswisseling: de bestuurswisseling zal formeel zijn beslag krijgen tijdens de ALV. In het kort; Jaap 

Schipper wordt penningmeester en Ronald Offringa secretaris. Uiteraard zullen de latende penningmeester 
en secretaris hun opvolger inwerken. 
 

10. Door het bestuur en de TeAC is een takenlijstje gemaakt zodat alle betrokkenen weten wat er van ze wordt 
verwacht. Tegelijk geeft het jullie als lid inzicht wie wat doet et cetera. Het overzicht is als bijlage bij deze 
notulen gevoegd. Heb je hierover vragen stel ze gerust! 
Ondanks dat Gerben Bokma uit het bestuur treedt is hij bereid het technische beheer van onze website te 
blijven doen. 
 
In het takenlijstje zoeken we nog iemand die samen met Jan van Marum zorg wil dragen voor het plaatsen 
van berichtjes op de website, oftewel content beheer. 
Lijkt je dat leuk? Stuur even een mail naar TEAC@Meerieders.nl en Jan maakt je wegwijs! 

 
11. Rondvraag: er zijn geen vragen meer, Lambert geeft aan zin te hebben om in 2021 weer dingen voor de club 

te organiseren!! 

 
 
 

Tussenresultaat 

Datum Omschrijving Cijfer 

27-9-2020 Motorrit; Rondje Grou; Geert Greving 23.0 

5-7-2020 Bourtange, Noordzeekust, voorrijder  
Lambert de Haan;  21.7 

26-7-2020 Longest day; Evert en Geert R. 20.6 
21-8-2020 Avondrit; Bert Brals 20.6 
19-6-2020 Avondrit Jan van Marum 20.0 

9-8-2020 Sallandse Heuvelrug; Niels en Geert R 19.4 

7-6-2020 
Openingsrit; Voorrijders: Niels en Geert,  
118 km, Drents-Friese Wold, 13:00 –  
16:00 uur. 

17.4 
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Tot zover en tot 12 februari, 
 
Het bestuur en TeAC, Marck, Jaap, Jan, Lambert, Gerben, Ronald, 
Met vriendelijke groet, 

 
Ronald Offringa 
Penningmeester@Meerrieders.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


