Nummer 2, mei 2018
Onze sponsoren:

MTC Motovatie bedankt haar spnsoren!
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,
Op zondag 18 maart en maandag 2 april jl. heeft MTC Motovatie een stand mogen
hebben bij Motoport Uithoorn. Op 2 april heb ik er zelf achter gestaan en ik heb toch een
leuke dag gehad! Veel enthousiaste motorrijders gesproken en zelfs, samen met de
secretaris, twee nieuwe leden binnen gehengeld! Erg leuk en zeker voor herhaling
vatbaar. Vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom!
Het is bijna zo ver; het Buitenlandweekend 2018 zit er aan te komen! De informatie-avond
zit er al op dus iedereen weet wat hem/haar te wachten staat en waar hij/zij zich aan moet
houden. Ik wens iedereen heel veel plezier en alsjeblieft een behouden thuiskomst!
Rijd voorzichtig en tot gauw,
Anita Dieters
Voorzitter MTC Motovatie

"Op vrijdag 29 juni aanstaande wordt van 9 tot 2 uur weer een "Motordag" gehouden voor
de lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen van de Drostenburgschool in
Amsterdam Zuidoost.
Behalve dat je een heerlijke lunch krijgt aangeboden, is dit een uitgelezen kans om deze
kinderen de dag van hun leven te bezorgen! Meld je voor 1 juni aanstaande aan bij
voorzitter@motovatie.nl.
Doen hoor!"

Van onze webmaster:
Wist u dat?
 Dat er advertenties van Motovatie-leden op de Site staan?
 Er een ideeënbus op de website staat? Je moet je dan wel eerst aanmelden.
Dus heb je een goed idee of een opmerking, doe hem in de ideeënbus!

Van onze toercommisie:
Afgelopen zondag stond onze eigen Motovatierit op het programma.
Het was een stralende dag met temperaturen van rond de 24 graden.
Het was een goed bezochte rit met 67 deelnemers waarvan 31 eigen leden.
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De rit over 172km voerde langs de bollenvelden naar Den Haag en via het Groene Hart
weer terug naar Amstelveen.
Alleen vroegen wegwerkzaamheden en een onduidelijk aangegeven omleidingsroute
wat oplossend vermogen van de deelnemers.
Het programma voor de komende weken:
20-5 Pinkstertoertocht, MC Freewheels, Heeten
27-5 15 Dorpentocht, MC West-Friesland, Nibbixwoud
3-6
Bikers World Lunchrit, MTC Motovatie, Beverwijk
Mocht je mee willen rijden met de ritten op 20-5 of 27-5, laat dat dan even weten voor
zaterdag 18.00 uur op 06-29571673.
p.s. Na een aantal jaren, met veel plezier, toercommissaris geweest te zijn heb ik
besloten hiermee aan het einde van het jaar te stoppen. Dit om tijd vrij te maken voor
andere leuke dingen.
Mocht je mijn functie, alleen of met meerdere mensen, van mij willen overnemen laat het
dan weten, dan zal ik je zo goed mogelijk op weg helpen.
Jochem.

Van onze activiteiten commissie:
Op donderdag 12 juli is er weer een spelletjesavond, maar lekker een beetje kletsen
mag natuurlijk ook.
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Van onze Penningmeester:
Voor mij is na de ALV –vergadering van februari j.l. waarin de jaarrekening 2017
en de begroting voor dit jaar is besproken een rustige periode aangebroken.
De eerste tourrit was op 1 april - 1ste paasdag - en het regende, desondanks kwamen
erin totaal zo,n 23 deelnemers waarvan jammer voor ons maar 6 betalende.
Op 18 maart en op 2 april - 2de paasdag - waren er open dagen bij Motoport Uithoorn.
Gevraagd is aan Motoport Uithoorn of wij een stand mochten plaatsen dit voor het
promoten van onze clubactiviteiten, op de afgelopen ALV-vergadering is dit punt aan
de orde geweest. Om de stand aantrekkelijk te maken heeft onze pr-commissie kosten
gemaakt.
Dit betrof aankoop van 2 beachvlaggen welke wij tevens bij onze eigen tourritten
vanuit ons clubgebouw kunnen showen en verder wat promotiemateriaal.
Verder hebben wij ten behoeve van ons komend BLW-weekend in mei a.s. enige
voorbereidende kosten gemaakt. Betaling voorschot aan het Waldhotel en aankoop
van polo,s met ons logo welke inbegrepen zijn in de reissom.

Van onze PR:
Hoe gemotiveerd kan je zijn als clublid?
In gesprek met Willem Nederveld.
Tijdens de informatieavond BLW even in gesprek met een immer vrolijke Willem
Nederveld die helemaal
vanuit Drenthe kwam om de
informatieavond van het a.s.
Buitenland Weekend bij te
wonen. Dan ben je wel erg
gemotiveerd !
Lachend vertelt Willem dat
mensen aan hem vroegen:
“wat doe je nou in Drenthe”.
“Nou, het is heerlijk wonen,
ik heb contact met de
mensen uit de straat, zij
kennen mij allemaal”, zei hij
met een big smile. “In Ouderkerk aan de Amstel, was dit wel anders”. Het wonen in
Drenthe bevalt hem prima.
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Hoe ver Willem ook woont, hij blijft MTC Motovatie trouw. “Want het is veel te leuk. Ik
kan wel op een andere motor toer club gaan, maar dat wil ik niet.” Willem blijft gewoon
slapen in Amstelveen e.o.
Misschien heeft u wel een slaapplekje voor Willem wanneer hij een keer een motor
toerrit wil meemaken bij MTC Motovatie. Want in 1 dag rijden, dat doet Willem niet in
verband met zijn veiligheid. En dan is Drenthe naar Amstelveen v.v. best een grote
afstand.
Fijn dat je bij MTC Motovatie trouw blijft Willem!

Van onze secretaris:
Met veel enthousiasme heb ik afgelopen maand bij Motoport Uithoorn de club
gepromoot bij het winkelende motor publiek.
Ik heb veel leuke gesprekken gevoerd met potentiele motorrijders/ nieuwe leden. (moet
je ook eens doen).
Ik kan jullie melden dat ik aan het einde van de dag twee mensen heb mogen inschrijven
als nieuw lid van Motovatie.
Per mail kwam er ook een verzoek binnen; een tweetal motorrijders wilde ter
kennismaking een keer mee wilden rijden in een groep.
Deze heb ik doorverwezen naar de tourcommissaris.
Ik heb een verzoek aan jullie: Probeer met dit mooie weer een keer iemand enthousiast
te maken voor onze club.
nodig hem / haar uit om een keer mee te rijden en wie weet kom je deze persoon tegen
tijdens een of meerdere ritten van Motovatie.
Bij het secretariaat zijn vouchers aan te schaffen waarmee je iemand voor half geld lid
kan maken (misschien een leuk kado)
Groet, Fons Kolster

MTC Motovatie Nieuwsbrief

5/7

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.: 1 juni 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
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, 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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