Nummer 4, september 2018
Onze sponsoren:

MTC Motovatie bedankt haar sponsoren!
De links naar onze sponsoren zijn te vinden via onze club site. Als je bij één van onze
sponsoren bent laat dan weten dat je van MTC Motovatie bent, dit omdat de sponsor ook
weet waarvoor hij sponsor is.
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Van onze voorzitter:
Beste Motovatiërs,
Wellicht is het niet de juiste plaats of het juiste moment, maar ik wil toch graag hier mijn
teleurstelling met jullie delen. Overigens niet alleen mijn teleurstelling, maar die van het
gehele bestuur.
De afgelopen jaren hebben wij diverse oproepen gedaan; voor vrijwilligers voor open
dagen en dergelijke, voor vrijwilligers om gehandicapte kinderen een leuke dag te
bezorgen en voor bestuursleden. Op alle oproepen kwamen slechts één, hooguit twee
aanmeldingen.
Een club bestaat bij de gratie van haar leden, niet van het bestuur. Als de leden geen
plezier meer aan de club beleven verliest de club haar bestaansrecht. Dit is waar wij als
bestuur ernstig over nadenken nu de animo om te helpen zo gering is. We hebben al
vaker gezegd: wij kunnen het als bestuur niet alleen.
Ik beloof dat dit mijn laatste oproep is voor vrijwilligers en bestuursleden. Denk eens na
over het bovenstaande, kom naar de Ledenvergadering op 11 oktober en geef u op.
Voor UW club!
Graag tot dan,
Anita Dieters
Voorzitter

Van onze webmaster:
Ik ben de afgelopen periode op vakantie
geweest naar de rode zee om vooral lekker bij
te tanken en te duiken en heb daar ook met de
GoPro wat filmpjes gemaakt.
Tot ziens, Wout
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Van onze toercommisie:
Voor de meesten van ons zal de vakantie er weer op zitten.
Hopelijk heeft iedereen genoten van het mooie zomerweer.
Ook hopen we op nog een mooie nazomer voor het rijden van de komende ritten op de
toerkalender.
Zet voor de liefhebber in ieder geval 7 oktober in de agenda, want dan rijden wij weer
onze Arenarit.
Rij veilig en houd de goede kant boven!
Jochem..

Van onze activiteiten commissie:
Thema avonden
De derde thema avond is pas in november nog even geduld.
Maar de tijd gaat snel, Onder voor behoud komt dan Restyle.
Deze motorkleding zaak komt dan laten zien hoe en waar de
kleding
gemaakt word.
Restyle is ook een van onze sponsors.

Van onze Penningmeester:
Prinsjesdag
Elk jaar dient de regering op de derde dinsdag in september de begroting voor het
komende jaar aan de Tweede Kamer. Altijd spannend.
Voor onze motorclub moet ik voor de
ledenvergadering voor volgende
maand ook een
voorlopige begroting 2019 maken.
De definitieve begroting wordt
goedgekeurd bij de
algemene ledenvergadering in
februari 2019.
Voorafgaand staat op de agenda een
voorlopige verantwoording van het
exploitatieresultaat over dit jaar. Ik
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laat u nu nog even in spanning.
Verder heb ik onlangs een andere motor gekocht. Het is een BMW R1200R geworden.
De kleur is blauw dus hij is van alle andere motoren te herkennen

Van onze PR:
Het laatste weekend van augustus er eventjes tussenuit geweest naar het prachtige
Zeeuws Vlaanderen. Nee, niet met de motor, vanwege het weer dat volgens Weeronline
een “1” zou krijgen. Brugge bezocht, omdat dit plaatsje dichtbij ligt. Als je een
chocoladefreak bent, is het natuurlijk een klein paradijs met maar liefst 52
chocoladewinkels om van alle andere eetgelegenheden maar te zwijgen. Uiteraard is er
oog voor de schitterende panden met o.a. het Gotische gebouw van het Provinciaal Hof
die Brugge rijk is.
Mensen liepen al snaaiend rond, de een met een wafel met fruit en slagroom in de hand,
de andere met een zakje bonbons die meteen na aankoop open werd gemaakt. Uiteraard
was ik ook “one of them”. Ach, “in liefde en oorlog (en op chocoladegebied) is alles
geoorloofd” is het spreekwoord.
Wat een heerlijke omgeving is Zeeuws Vlaanderen: veel ruimte, rust, geen geluid van
overkomende vliegtuigen, prachtige stranden met golfbrekers en zeker de sfeer die
daar hangt: ontspannenheid. Je
komt letterlijk op adem, tot rust.
In Groede kwamen we deze
strandhuisjes tegen. Bij een
leegstaand huisje naar binnen
gekeken. Door de ramen aan
voor- en zijkant heb je een mooi
uitzicht. Boven is er slaapplek,
maar je moet niet veel gedronken
hebben, want met de - steile trap kom je er niet makkelijk bij.
En: je moet er wel geld voor over
hebben, want voor een weekend
betaal je al gauw Euro 700,-- en
voor een week in het hoogseizoen ca. Euro 1650,--, bleek bij naspeuren op internet.
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Dus: een optie voor een MTC Motovatie weekend is dit niet.
Ziet u ons met z’n allen in deze totaal 15 - huisjes zitten? s-Avonds in
een kring rondom het kampvuur
genieten van de ondergaande zon
onder genot van een hapje en
glaasje, goed gesprek. Uiteraard is
het dan mooi weer.
Keep on dreaming,
nothing wrong with that.

Goeie motorgroet,
Annelies

Van onze secretaris:
Tijdens de vakantiemaanden is het secretariaat druk bezig geweest om jullie A.V.G.
gerelateerde voorkeuren te noteren.
Dit is een bezigheid die goed bijgehouden moet worden.
De A.V.G. is niet alleen voor de individuele bescherming van onze persoonlijke
gegevens.
Wij als bestuur Motovatie hebben bij het bestuur van het LOOT moeten aangeven wat de
club voorkeuren zijn.
Zo wil het LOOT weten of wij als bestuur akkoord gaan dat zij bepaalde gegevens
bewaren voor specifieke doeleinden.
Zoals het gebruik van onze clubnaam in de info wijzer, Mailing mogen sturen aan het
bestuur. maar ook: of wij akkoord gaan met het feit dat er gegevens van de club en
clubleden wordt opgeslagen in de database van het LOOT.
Deze punten zijn in afgelopen bestuursvergadering besproken en bediscussieerd.
Uiteindelijk gaan wij als bestuur akkoord met de AVG punten zoals het LOOT deze
bewaakt.
Tour veilig,
Groet Fons
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Onze kadobon:

Nieuw
en leuk
om te
geven,
voor
maar de helft van een jaar
lidmaatschap, geeft u een ander
een lidmaatschap bij MTC
Motovatie voor maximaal een jaar
kado.

Deadline kopij clubblad.: 3 november 2018
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Wie doet wat...:
Voorzitter
Anita Dieters

voorzitter@motovatie.nl

Penningmeester
Cor de Graaff

penningmeester@motovatie.nl

Secretaris
Fons Kolster

secretariaat@motovatie.nl

Public Relations
Annelies Spitteler

pr@motovatie.nl

Algemene zaken
Wout van der Linden

webmaster@motovatie.nl

Toercommissie
Jochem Kuiper
Leden: Harry Sappé, Marcel Kroezen

toercommissie@motovatie.nl

Activiteitencommissie
Jan Kuiper

activiteiten@motovatie.nl

GPS-team
Ton van der Voort
Leden: Marcel Kroezen, Jochem Kuiper

gpsteam@motovatie.nl

Ledenadministratie
Fons Kolster

secretariaat@motovatie.nl

Internet Wout van der Linden

webmaster@motovatie.nl

Redactie
Annelies Spitteler,
Wout van der Linden,
Nadiye Metin,
Frans Koene 06-53 857 357 illustraties / vormgeving
Bert Klijmij 06-40 134 657 verzending
redactie@motovatie.nl
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