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Kenmerk : bestuursvergadering

Hoogezand, 30/01/2022

Beste lezer,
Bij deze een aantal belangrijke punten waarover wij een besluit hebben genomen tijdens onze
1ste vergadering in de nieuwe samenstelling.










Wij hebben besloten om dit jaar geen Algemene Ledenvergadering (ALV) te gaan houden.
Dit was de laatste jaren een combinatie van ALV en Nieuwjaarsreceptie. Reden is Covid
Na een aantal voorgesprekken om Bert Pot te gaan vervangen voor de kascommissie
kwam e.e.a. in een stroomversnelling. Nadat Rieks had aangegeven om te gaan stoppen
als voorzitter, moest er een ander pad bewandeld worden. Na mijn benoeming als
voorzitter moest er dus nog iemand in het bestuur komen. Wij hebben Peter de Jong
bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. En Peter is dus ook direct door het
bestuur benoemd tot penningmeester en slaat dus de stap van de kascommissie over.
Peter zal na verloop van tijd dus een aantal taken van mij gaan overnemen.
Bij deze bedanken wij Rieks nogmaals voor zijn inzet voor de afgelopen jaren. Wij zullen
t.z.t. op gepaste afscheid van hem nemen als voorzitter en bestuurslid.
En zijn wij dus weer op zoek naar een nieuw lid voor onze kascommissie. Mocht je
belangstelling hebben, meld het dan even. Het gaat om een half uurtje aan het einde van
het motorseizoen.
Wij brengen een wijziging aan in de contributie. De korting voor een 2de lid op hetzelfde
adres komt te vervallen. Iedereen gaat vanaf het volgende seizoen hetzelfde bedrag
betalen, maar zal samen nooit meer zijn dan de huidige contributie van € 25 voor de 1ste
en € 8,50 voor het 2de lid. Eigenlijk hebben we dat het afgelopen 2 jaar ook al gedaan. En
dat is prima bevallen. De verwachting is dat de contributie waarschijnlijk nog iets zal
stijgen, maar dan nog kom je voor 2 leden niet aan de € 25.
Wij gaan een email sturen aan diegene die ooit 1 of meerdere ritten bij ons hebben
gereden, met het aanbod om dit jaar lid te gaan worden voor € 12,50.
Dus als je nog rijders kent …. je mag ze ook het aanbod gaan doen.

Johan Meijer, voorzitter
Angelique Wolters, secretaris
Peter de Jong, penningmeester
John Berends, toercommissaris
Wim Smallenbroek, algemeen bestuurslid
mtcveendam.nl

info@mtcveendam.nl

KNMV-clubnummer 217

