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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 2018 – 04      2 april 2018 

 

Beste Meerrieders, 

In deze nieuwsbrief een verslag van het overleg op 26 maart jl. van het bestuur en de toercommissie.  

Tevens doen we een oproep voor de algemene ledenvergadering die we willen houden. 

 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 

1. Meerdaagse 2018 

2. Organiseren algemene ledenvergadering 

 

 

Meerdaagse 2018: 

Er hebben zich in totaal 31 leden opgegeven tot op heden. Dat is een vergelijkbaar aantal met vorig jaar. 

De afstand van de heen- en terugreis is fors, zo’n 650 kilometer enkele reis, en zal voor het overgrote deel 

over de snelweg gaan. 

Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, zonder dat iemand achterop raakt e.d., is besloten om in 

groepjes van zes motoren te gaan rijden. Ieder groepje heeft een voorrijder. Tevens overwegen we, indien 

hier animo voor is, een apart groepje samen te stellen voor diegenen die wat sneller willen reizen dan de rest 

(de “grupo rapido”).  

 

Vanwege de reisafstand zullen we ook wat eerder vertrekken dan voorgaande jaren, namelijk om 07.00 uur. 

De verwachting is dat we dan op een redelijk tijdstip bij het hotel zijn. 

 

De toercommissie gaat zoals gebruikelijk weer een paar mooie ritten ter plaatse uitzetten en de lunches gaan 

we t.z.t. reserveren. 

Nadere informatie volgt in de loop van dit seizoen. 

 

Algemene ledenvergadering: 

Onze club wordt bestuurt door het bestuur met ondersteuning van de toercommissie. Dat werkt in de praktijk 

prima en gaat in goede harmonie. Neemt niet weg dat de club ook leden heeft en het is belangrijk dat ook de 

leden hun mening kwijt kunnen en anderszins invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de club. 

 

Daarom is het bestuur voornemens om een algemene ledenvergadering te organiseren op 24 april 2018. 

Aanvang is 20.00 uur en over de locatie informeren we jullie nog. 

Graag vernemen we via een mailtje aan de penningmeester of je WEL of NIET aanwezig bent op 24 april. 

 

http://www.meerrieders.nl/
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Eén van de redenen om dit jaar een algemene ledenvergadering te organiseren is dat de club in 2019 precies 

25 jaar bestaat, en wel op 30 mei. 

We willen dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom staat dit onderwerp zeker op de 

agenda. 

 

De algemene ledenvergadering is een prachtige gelegenheid om je ideeën en voorstellen in te brengen. 

Natuurlijk over het jubileumjaar maar ook andere agendapunten zijn welkom. 

Doe dat vooraf via een mailtje aan ondergetekende. 

 

De agenda krijg je vooraf toegestuurd. 

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Tot 24 april aanstaande. 
Met vriendelijke groet, 

 
Ronald Offringa 

Penningmeester@Meerrieders.nl 
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