Nummer 1, maart 2018

Onze sponsoren:

Van onze voorzitter:
Beste Motovatiërs,
Hier is-ie dan; de eerste MTC Motovatie Nieuwsbrief! Alle bestuursleden hebben hun
zegje gedaan in deze nieuwsbrief; we hopen dan ook dat u er veel plezier aan beleeft.
Volgende maand kunt u weer een echt clubblad verwachten.
Als ik dit typ ligt de Motorbeurs Utrecht net achter ons, een jaarlijks terugkerend
evenement. Bent u er ook geweest? Wat vond u ervan? Druk hè? In vier dagen tijd
hebben er maar liefst 91.000 bezoekers door de gangen geslenterd. Maar wel leuk hoor,
al die hebbedingetjes…
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen over de twee Open Dagen die Motovatie wil
organiseren, bij Motoport Uithoorn. Lijkt het u leuk om een van deze twee dagen te
komen helpen? Laat het ons dan even weten via bestuur@motovatie.nl. Uw hulp wordt
echt gewaardeerd!
Tot gauw,
Anita Dieters
Voorzitter MTC Motovatie
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Van onze webmaster:
Op de MTC Motovatie website krijgt u als lid meer dan een normale bezoeker.
Bent u lid van MTC Motovatie dan kan u
zich laten registreren en na goedkeuring
ontvangt u een akkoord.
Registreren kan door op de link "Leden
hier aanmelden" te klikken rechts boven
aan de site en kies dan "Registreer", vul de
velden in en u ontvangt bericht omtrent het
aanmelden.
Met je account krijg je toegang tot meer
informatie, o.a. downloaden van routes,
clubblad en meer...

Van onze toercommisie:
De te rijden toerritten deze maand:
11-3 Klappertandrit, MC N-H, Hellendoorn
18-3 LOOT Kampioensdag, ALLEEN OP UITNODIGING
25-3 Motor uit het vet tocht, MC Nijverdal
1-4 Amstelland rit, MTC Motovatie
Mocht u mee willen rijden met de rit van 11-3 of 25-3, laat dat dan even voor zaterdag
18.00 uur weten op 06-29571673.
Op 18 maart organiseert het LOOT weer zijn Kampioensdag.
Dit jaar is het aantal deelnemers beperkt, deelname is alleen mogelijk is met een
uitnodiging.
De betreffende leden zullen hiervoor worden gevraagd.
De Amstellandrit wordt dit jaar gereden op zondag 1 april.
Verdere info zal binnenkort via een mailing worden verspreid.
Waar ik wel nog even de aandacht op wil vestigen is het parkeren bij onze eigen
toerritten.
In overleg met DVH is besloten dat er alleen nog op het pad naast het clubhuis of op de
straat geparkeerd mag worden.
DUS NIET MEER AAN DE TERRASKANT.
Dit i.v.m. de ruimte voor hun terras en het gevaar voor afdwalende honkballen vanaf het
veld.
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Van onze activiteiten commissie:
De thema avond van 15 maart start om 20.00 uur.
Dan komen Pieter en Nancy van Select Motor Travel ons warm maken voor reizen
met de motor op Tenerife/ Cran Canaria.
Ik hoop weer op een hoge opkomst.

Van onze Penningmeester:
Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 15 februari jl. is de resultatenrekening 2017 alsmede de begroting 2018 besproken.
De resultatenrekening 2017 is afgesloten met een verlies van € 1.070, begroot was een
verlies van € 1.225.
Het eigen vermogen bedraagt per einde 2017 € 15.000.
De kascommissie heeft de jaarrekening 2017 gecontroleerd en verzoekt de leden de
penningmeester decharge te geven.
Vervolgens is de begroting voor het jaar 2018 besproken. Voor dit lopende jaar gaan wij
uit van een nul begroting.

Van onze PR:
Winterdip: “Even geen inspiratie voor
MTC Motovatie”. “Kent u die uitdrukking?”
zou Dominee Gremdaat zeggen. Ik moest
hieraan denken in deze koude maar tevens
mooie wintertijd.
Alhoewel? Hoezo geen inspiratie?
Langzaam maar zeker, gaan de dagen
weer lengen en komt de motor van stal.
Het bestuur is momenteel bezig met het volgende. Op beide Open Dagen van Motoport
Uithoorn mag MTC Motovatie met een kraam gaan staan. Op zondag 18 maart en tweede
paasdag maandag 2 april. Komt u een van deze dagen ook een kijkje nemen, het liefst
samen met een familielid of vriend(in) om hem/haar enthousiast te maken om clublid te
worden? Wilt u ons helpen op de Open Dagen. Dat kan uiteraard, kortom al uw ideeën
zijn welkom!
Denkt u ook aan de kadobon (lidmaatschap van een kalenderjaar). Dit kost u maar Euro
20,-- in plaats van Euro 40,--. U kunt contact opnemen met Fons Kolster (secretaris) en na
overmaking van het bedrag zal deze bon aan u worden gestuurd. Op de kadobon kunt u
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de naam van schenker en de gegevens van de ontvanger invullen. Het lidmaatschap gaat
officieel in zodra een kopie van de ingevulde bon per mail door het bestuur is ontvangen.

Van onze secretaris:
Ik ben met goede zin begonnen aan mijn nieuwe taak in het bestuur.
Ik heb nog even een tijdje nodig om mezelf in te werken.
Voor secretariële vragen ben ik bereikbaar op secretariaat@Motovatie.nl
06-83204201

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.
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Deadline kopij clubblad.:

1 april 2018

Wie doet wat...:
Voorzitter Anita Dieters 06-20 88 94 35

voorzitter@motovatie.nl

Penningmeester Cor de Graaff 06-42231579

penningmeester@motovatie.nl

Secretaris Fons Kolster 06-83204201

secretariaat@motovatie.nl

Public Relations Annelies Spitteler

pr@motovatie.nl

Algemene zaken Wout van der Linden 06-21 26 18 63
Toercommissie
Jochem Kuiper 06-29 57 16 73
toercommissie@motovatie.nl
Leden: Harry Sappé, Marcel Kroezen
Activiteitencommissie Jan Kuiper 06-28 77 48 53

activiteiten@motovatie.nl

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

gpsteam@motovatie.nl

Ledenadministratie Fons Kolster 06-83204201

secretariaat@motovatie.nl

Internet Wout van der Linden 06-21 261 863

webmaster@motovatie.nl

Redactie
Annelies, Wout, (Nadiye), Frans
redactie@motovatie.nl
Frans Koene 06-53 857 357 illustraties / vormgeving
Bert Klijmij 06-40 134 657 verzending
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