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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. 
 
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. 

Nieuwsbulletin 2021-01      12 januari 2021 

 
Beste Meerrieders, 
We zijn aanbeland in 2021, naar we hopen een jaar waarin we weer groepsgewijs kunnen gaan motorrijden. Ook zo 
nu en dan een terrasje bezoeken is fijn maar bovenal je familie en vrienden weer kunt begroeten en ontmoeten. 
 
We hebben weliswaar geen winterse activiteiten kunnen organiseren, helemaal stil gezeten hebben het bestuur en 
de TeAC niet. Daarom organiseren we vrijdagavond 12 februari een Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Hierin komen een aantal onderwerpen aan de orde, zie hieronder, en nemen we waar mogelijk besluiten. Maar in 
ieder geval samen met jullie. 
 
De ALV zal geen fysieke bijeenkomst zijn. De reden hiervoor is uiteraard de Covid situatie. 
Onze insteek is om de ALV online te organiseren. Voor de een inmiddels een “normale” manier van werken 
geworden, voor de ander wellicht nog wat ongemakkelijk en onbekend. 
 
We willen de drempel om mee te doen aan de online ALV zo laag mogelijk proberen te houden. Het zal in ieder geval 
wel nodig zijn dat je een pc / laptop hebt met internetverbinding en een camera inclusief speaker / microfoon 
functionaliteit (vaak al standaard aanwezig op een laptop). 
 
Om de online vergadering mogelijk te maken gaan we JITSI gebruiken. Een laagdrempelige oplossing waarvoor je 
vooraf niets hoeft te installeren. Vooraf ontvang je een mailuitnodiging met daarin een link waar je op klikt en dan 
ontstaat de verbinding automatisch. NADERE DETAILS VOLGEN! 
 
Om onderstaande voorlopige agenda definitief te maken vragen we jullie je eigen agendapunten aan ons kenbaar te 
maken. Stuur deze per mail naar penningmeester@meerrieders.nl voor 1 februari. 
 
Voorlopige agenda: 
1-Opening (Marck) 
2-Goedkeuring vorige notulen 
3-Financieel verslag / kascontrole (Ronald) 
4-Voordracht nieuwe penningmeester en secretaris (Marck) 
5-Voorstellen Geert Greving als nieuw lid TeAC (Marck) 
6-Uitvraag voor het bijhouden van de website (Marck) 
7-Verslag toer- & activiteitencommissie:  

- Terugblik activiteiten 2020  
              - Bespreken enquête 2020 en voortzetting in 2021  
              - Uitreiking waardebon “rit van het jaar"  
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8-Vooruitblik motorjaar 2021:  

       - Toerkalender 2021  
                     - Pitches meerdaagse  
                     - Uitleg weekendtrip  
                     - Vooraankondiging extra lange meerdaagse 2022 en uitvraag voor organisatoren  
9-Rondvraag (Marck) 
10-Sluiten vergadering (Marck) 
 
Tot zover, we hopen elkaar te treffen op 12 februari aanstaande! 
 
 

Contributie 2021: 
We verzoeken jullie om je contributie voor 2021 over te maken. Zoals eerder gecommuniceerd bedraagt deze € 
40,00 per jaar / per persoon. In de header boven in deze nieuwsbrief zie je de bankgegevens van de club. 
Alvast dank voor jullie medewerking! 
 

Ledenadministratie: 
Per 01-01-2021 hebben helaas enkele leden opgezegd. Dit zijn Ger en Anja Rademaker en Egbert Rijnberg. 
Op dit moment heeft de club 43 leden. 
 
 
Het bestuur en TeAC, Marck, Jaap, Jan, Lambert, Gerben, Ronald, 
Met vriendelijke groet, 

 
Ronald Offringa 
Penningmeester@Meerrieders.nl 
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