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Nieuwsbulletin 2018 – 01     21 januari 2018 

 

Beste Meerrieders, 

Ten eerste allemaal een mooi, gezond en veilig 2017 gewenst namens het bestuur en de toercommissie! 

 

De eerste nieuwsbrief van 2018 is een feit. In deze nieuwsbrief verantwoording over de financiën van 2017 

(rekening en verantwoording) en enige informatie over de Meerdaagse 2017.  

 

Toerkalender 2017: 

Het is nog niet zover maar zodra de eerste rit er aan zit te komen ontvangen jullie informatie daarover. 

 

DATUM VOORRIJDER OPMERKING

zondag 25 maart 2018 Rene

zondag 22 april 2018 Bert

zondag 20 mei 2018 n.n.b.

zondag 10 juni 2018 Gerben

zondag 8 juli 2018 n.n.b.

woensdag 25 juli 2018 n.n.b. avondrit

zondag 12 augustus 2018 Lucanne

5-9 september 2018 toercommissie meerdaagse 2018

zondag 16 september 2018 n.n.b.

zondag 21 oktober 2018 n.n.b.

zondag 4 november 2018 Lammert

vrijdag 16 november 2018 "kroegentocht"  
 

Als je bereid bent één of meer ritten uit te zetten en voor te rijden neem dan even contact op met René 

Ossentjuk (mailadres toercommissie@meerrieders.nl).  

 

Regelmatig krijgen we de vraag of een introducee een keer mag meerijden met als reden dat men mogelijk 

lid wil worden. Natuurlijk is het antwoordt JA op deze vraag.  

Immers, we kunnen nieuwe leden gebruiken. Neem dus gerust een introducee mee! 
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Ledenadministratie: 

We starten 2018 met 59 leden, een mooi aantal. 

We hebben eerder aangegeven dat de contributie voor 2018 op € 35,00 per lid is gehandhaafd. 

 

Graag ontvangen we jullie betaling binnenkort op bovenstaande rekening. 

Alvast dank. 

 

Meerdaagse 2018; van 5 t.m. 9 september 

Vooruit zien is regeren. Daarom zijn we al heel voorzichtig begonnen met de voorbereidingen van de 

meerdaagse voor dit jaar. 

Onze optie op 15 tweepersoonskamers en vier eenpersoonskamers is inmiddels bevestigd door het hotel. 

We hebben weer half pension (logies-ontbijt-avondeten) besproken. Kijk ook even op; 

http://www.schwanen-resort.de/en/ 

 

Het is gelukt om de kosten voor het hotel scherp te houden waardoor de eigen bijdrage € 275,00 per persoon 

blijft. 

Omdat we in maart onze optie moeten bevestigen aan het hotel ontvangen we je aanmelding graag voor  

1 april aanstaande. Stuur daarvoor een mail aan ondergetekende. 

 

Je kunt er voor kiezen de eigen bijdrage in eenmaal of in twee termijnen over te maken.  

Betaal dan € 100,00 voor 1 april en € 175,00 voor 1 juli. 
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Rekening & verantwoording 2017. 

Hieronder treffen jullie de verantwoording aan van de inkomsten en uitgaven over 2017.  

 

De inkomsten bestaan uit de contributie (in totaal € 1.907,50) en de eenmalige bijdragen aan de meerdaagse 

(€ 8.525,00). Tevens zijn enkele poloshirts los verkocht, dit leverde € 61,45 op. 

 

De uitgaven bestonden uit de kosten voor de dagtochten, te weten in totaal € 1.642,15 en aan de meerdaagse 

is in totaal € 8.041,63 uitgegeven, inclusief poloshirts voor de 31 deelnemers ten bedrage van € 270,27. De 

kosten voor het bedrukken van deze shirts heeft Grand Café Zuidlaren betaald.  

Omdat we in totaal 42 poloshirts hebben gekocht is hieraan nog eens € 169,75 uitgegeven inclusief 

bedrukken. 

Verder zijn er administratiekosten gemaakt voor een abonnement bij de website provider en uiteraard 

bankkosten, in totaal € 171,76. 

 

Het positieve saldo van de meerdaagse is overgemaakt naar onze spaarrekening. 
 
Inkomsten Uitgaven

contributie 1.907,50€    activiteiten 1.642,15€          

eigen bijdrage meerdaagse 8.525,00€    administratiekosten 171,76€             

verkoop extra poloshirts 61,45€        bestuurskosten -€                  

meerdaagse (incl. poloshirts) 8.041,63€          

aanschaf extra poloshirts 169,75€             

exploitatiewinst 468,66€             

Eindtotaal 10.493,95€  Eindtotaal 10.493,95€         
 
 

De Meerrieders hebben twee rekeningen bij de ING-bank: 

- Een betaalrekening, waarop op 31-12-2017 nog een bedrag van € 24,67 staat (gecorrigeerd met  

      € 105,00 van in 2017 reeds betaalde contributie voor 2018) en, 

- Een spaarrekening waarop nog een tegoed van € 1.551,28 staat (incl. rentevergoeding van € 1,28). 

In totaal hebben we dus € 1.575,95 op de bank staan en tevens is er contant nog € 22,35 in de portemonnee 

aanwezig. 

 

Graag zouden we de kas willen laten controleren door een kascommissie. Zijn er twee leden die dit op 

zich willen nemen? Meld je dan even aan bij ondergetekende. 
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Tot zover deze nieuwsbrief. 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Ronald Offringa 
Penningmeester@Meerrieders.nl 
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