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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Het is alweer maart en na een paar winterse dagen eind februari hebben wij inmiddels in de laatste
dagen van februari kunnen genieten van heerlijke zonnige dagen.
Nu maar hopen dat deze mooie dagen een opmaat zijn naar fantastische maand maart .
Maart is ook de maand waarin wij op vrijdag 26 maart de Algemene Leden Vergadering hebben,
traditioneel altijd de laatste vrijdag van januari echter gezien de Covid-19 perikelen verschoven naar
eerder genoemde datum. Wij hadden gehoopt dat de tijd tussen beide datums wellicht een
dermate positieve kentering zou laten zien waardoor de ALV doorgang kon vinden op de wijze zoals
wij hem altijd hebben georganiseerd. Met z’n allen in ons clubgebouw en na afloop een hapje en een
drankje. Gezien de huidige status rond Covid-19 en de beperkende maatregelen is het naïef te
denken dat wij eind van deze maand met alle leden fysiek bij elkaar kunnen komen. Het aantal zal te
groot zijn en wij verwachten niet dat men in de komende weken een dermate verruiming instelt
waardoor dit mogelijk zal zijn.
Om die reden zullen wij binnen de gestelde richtlijnen een ALV op afstand organiseren ofwel in een
digitale omgeving. Op dit moment zijn wij druk bezig dit te organiseren om in ieder geval de ALV
digitaal door te kunnen laten gaan. De wetgever heeft speciaal voor verenigingen richtlijnen
ontwikkeld waarbinnen deze ALV doorgang kan vinden. De vereniging is van leden en voor leden,
geen ALV is dan ook geen optie immers de mening en inspraak van leden is zeker in de huidige
situatie meer dan belangrijk. Daarnaast verwachten wij niet dat het fysiek organiseren van een ALV
op korte termijn alsnog mogelijk is vandaar is besloten 26 maart als definitieve datum ALV te
behouden en dus binnen gestelde richtlijnen deze te organiseren.
De exacte manier waarop wij dit gaan doen volgt per mail inclusief de mogelijkheid voor inspraak en alle
voorwaarden welke aan een ALV gesteld moeten en mogen worden.
In dit kader kun je dus tot een week voor de ALV (uiterlijk tot vrijdag 19 maart) jezelf nog steeds opgeven
voor de functie van Assistant Director bij het secretariaat via e-mail : secretary@rotterdamchapter.nl
Kort nog even: L’Esprit is inmiddels vertrokken van de Wendeldijk omdat gezien de huidige Covid-19
maatregelen het opstellen van een programma onmogelijk was. Hiermee was het opstellen van een
begroting bijzonder lastig. Het zelfstandig doorgaan op onze locatie was dan ook niet verantwoord.
Voor ons ligt het toch anders en kunnen in ieder geval tot 31 december aan de Wendeldijk blijven,
wellicht langer, de mogelijkheden gaan wij op korte termijn weer met de gemeente bespreken.
Uiteraard hopen wij dat in ieder geval de openingsrit kan doorgaan en we elkaar dan kunnen zien en
spreken, voor nu

Stay safe!
Namens het bestuur
Met vriendelijke groet,
Eric
Secretary Rotterdam-Chapter

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 55

Willem Engel zegt die naam jullie nog iets?
Ik zal het anders zeggen, we gaan met z’n allen een rit rijden bij vertrek neemt één de leiding en gaat ons
vertellen hoe we het best zo veilig mogelijk de dag doorkomen en na afloop ongeschonden weer thuis zijn.
Stel één van ons belt zijn advocaat en begint een procedure omdat hij of zij zich beperkt voelt door de
regels die hij of zij zijn opgelegd tijdens de rit, niet dat hij of zij het er niet mee eens is, “NEE” maar de
juridische gang was niet correct dus we gaan maar ongecontroleerd de rit rijden en als er dan een paar op
hun bek gaan is dan maar zo.
Willem Engel is zo een man, de avondklok was juridisch niet goed onderbouwd dus moeten er maar meer
mensen sterven en kan hij met een stijve leuter vertellen tegen zij yuppen vriendjes, “kijk is wat ik heb
gedaan.“
Dat we in Nederland andere dingen aan ons hoofd hebben en dus de regering daar geen tijd voor heeft
interesseert hem geen zak, gelijk is gelijk. Dit zelfde NSB gevoel bekruipt mij als ik de berichten hoor op de
radio van flitsmeister, zo jongens op de A2 bij paaltje 167,2 even langzaam daarna weer volgas met je
leasewagen, wat een misselijke mensen. Waar gaat het allemaal om, voor mij!! Terug naar het oude
vertrouwde normaal.
Ik bel en zie nog wel eens mensen van de club, niet digitaal (wat trouwens een goed initiatief is) maar wat
niet mijn ding is. Uit gesprekken merk ik wel dat ze de club en hun vrienden steeds meer missen.
Van de maand de openingsrit laten we hopen dat hij doorgaat, zo is het met alles.
Als de rit maar doorgaat, als de Olympische spelen maar kunnen doorgaan, als het songfestival maar
doorgaat, als, als, als…..
Ik hoop dat de heer Willem Engel daar een juridisch correcte oplossing voor heeft of is meneer dan op
wintersport in één of ander code rood gebied.
Is het bestuur in staat de club bij elkaar te houden en een aangepast programma voor dit jaar ons te
bezorgen, wij als leden kunnen ze alleen maar steunen ook al bruist hun beslissing nog zo tegen je in.
Het zwakste wat je kan doen is hun aanvallen omdat het niet geheel volgens de regels is.
Doe je dat wel zoek Willem op facebook en wordt vriend met hem en maak mij gelukkig door mij te
ontvrienden

Rij voorzichtig maar voor 21.00 uur thuis.

Harley Rinusson

Wist u dat…
-

Om u toch alvast op de hoogte te brengen wat we dit jaar gaan doen, staat achterin deze
nieuwsbrief de agenda alvast voor u klaar.
Ook op de site www.rotterdamchapter.nl kunt u de agenda in zien.
Zoals het er nu voorstaat zal niet alles door kunnen gaan, er wordt wel gekeken of er mogelijkheid is
om de ritten door te kunnen laten gaan. Houdt dus uw mail goed in de gaten.

-

Zoals de meeste van jullie al weten zijn onze mede gebruikers blues sociëteit L’Esprit uit het pand
vertrokken. Ze hebben hun spullen weggehaald
maar er moest nog veel opgeruimd en weggegooid
worden. Zaterdag 27 februari heeft het volledige Bar
team met partners dit op zich genomen.
Alle kasten planken en hokken zijn leeg gemaakt,
schoon geboend en opnieuw ingeruimd en ingericht.
Het hele pand ziet er weer opgeruimd uit.
Nog even de grote berg troep naar de vuilstort
brengen en hopelijk binnenkort weer genieten van ons
Chapterhome!!
Wij hopen jullie weer gauw te zien!!

Het Bar team

🥂
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AGENDA 2021
Gezien alle huidige maatregelen en vooruitlopend op de nog te verwachte
maatregelen met betrekking tot het corona virus, heeft het bestuur besloten
alle aankomende activiteiten tot nadere berichtgeving te annuleren.
Houdt dus uw mail en/of facebook goed in de gaten !
Maand:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

13 maart
20 maart
26 maart
27 maart

zaterdag
zondag
vrijdag
zaterdag

geannuleerd
volgt
digitaal
geannuleerd

Openings Avond
Openings Rit
ALV
Paasklaverjassen/jokeren

05 april
24 april
30 april

maandag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
volgt

Paas Rit
Tulpen Rit
Chapteravond Pub Quiz

15 mei
29 mei

zaterdag
vrijdag

volgt
volgt

Ballen Rit
Chapteravond

3 t/m 6 juni
11 juni
25 juni

is vol !!
vrijdag
vrijdag

volgt
volgt

CHAPTERWEEKEND
Zomeravond Rit
Chapteravond Tapas&Sangria

11 juli
24 juli
30 juli

zondag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
volgt

Puzzelrit
Jaarlijkse Chapter BBQ
Chapteravond Darts Cup

07 augustus
27 augustus

zaterdag
vrijdag

volgt
volgt

Groene Hart Rit
Chapteravond

03 september
18 september
25 september

vrijdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
volgt

Rotterdam by Night
Posbank Rit
Chapteravond

AGENDA

Maand:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

16 oktober
23 oktober
29 oktober

zaterdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
volgt

Kouwe Klauwen Rit
Bierfest
Chapteravond

13 november
26 november

zaterdag
vrijdag

volgt
volgt

Feestmaand Markt
Chapteravond

11 december
18 december
25 december
31 december

zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
1E KERSTDAG
x

Kerstklaverjassen/jokeren
Kerstborrel
Chapterhome GESLOTEN
GééN Chapteravond

zaterdag

volgt

Nieuwjaarsborrel

2022 08 januari

Kijk op de site www.rotterdamchapter.nl hier zal ook het gehele programma voor alle ritten en
activiteiten te lezen zijn.
De vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud, er kunnen wijzigingen plaats vinden.
Indien er iets verandert, wordt dit vermeld op onze site, facebook en evt. per email.
Mochten er nog andere data bekend worden van evenementen, wordt dit ook vermeld op de agenda van
onze site: www.rotterdamchapter.nl
Activiteitencommissie Rotterdam Chapter

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”

ALGEMENE ZAKEN
Adres:
Rotterdam Chapter

Correspondentie adres:
Secretariaat Rotterdam Chapter
Martin Luther Kingerf 33
3263 EN Oud-Beijerland
secretary@rotterdamchapter.nl

Wendeldijk 25

3079 GX Rotterdam
www.rotterdamchapter.nl
CHAPTERHOME
Openingstijden: helaas i.v.m. de corona regels gesloten.

Elke Zaterdag van 13:00 -17:00 uur, mits anders vermeld. (Ook voor niet leden)
Laatste vrijdag van iedere maand: Chapter Avond 19:30 - ca. 23:00 uur. (Alléén voor leden).

ALGEMEEN BESTUUR
Director
Assistant Director
Treasurer/Member Officer
Secretary
Webmaster-technical
Webmaster-editor
Head Road Captain
Safety Officer
Activity Officer
Photographer
Editor

Roy
René
Ronald
Eric
Mike
Erik
Stefan
John
Jacqueline
Ron
Louise

director@rotterdamchapter.nl
assistent@rotterdamchapter.nl
treasurer@rotterdamchapter.nl
secretary@rotterdamchapter.nl
webmaster@rotterdamchapter.nl
webmaster@rotterdamchapter.nl
headroadcaptain@rotterdamchapter.nl
safety@rotterdamchapter.nl
activity@rotterdamchapter.nl
photo@rotterdamchapter.nl
editor@rotterdamchapter.nl

ROAD CAPTAINS
Head Road Captain
Safety Officer `

Stefan
John

headroadcaptain@rotterdamchapter.nl
safety@rotterdamchapter.nl
Ass. Road Captain:
Sjaak

Road Captains:
Paul, René, Arie, Leo, Rob en Aad
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Activity Officer
m.m.v. Ingrid

Jacqueline

activity@rotterdamchapter.nl

HUISHOUDELIJKE REGELS
• Terugstorten van betalingen, die zijn gedaan voor activiteiten (zoals het Chapter- weekend), stopt!
Mocht er onverwachts toch iets voordoen, kan men een factuur opvragen bij het bestuur en daarmee naar je eigen
annuleringsverzekering gaan om vervolgens het geld terug te vorderen.
• Sluitingsdata van activiteiten worden gehandhaafd.
Er wordt n.l. ruim van tevoren kennis aan gegeven d.m.v. mailtjes e.d. Dit om grote irritaties te voorkomen
VRAGEN
Voor algemene vragen m.b.t. het Rotterdam Chapter: director@rotterdamchapter.nl
Het hierboven genoemde email box zal regelmatig bekeken worden en gedistribueerd aan de relevante
bestuursleden. Deze zullen de binnengekomen e-mail zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Wil je ook wat zetten in de nieuwsbrief zoals een (reis)verhaal, wil je iemand bedanken,
of jezelf als nieuw lid voorstellen?
Laat het ons dan weten en stuur een mail naar editor@rotterdamchapter.nl

vrijwilligers zijn voor een vereniging GOUD waard
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Tot ziens in ons Chapterhome:
Wendeldijk 25, 3079 GX Rotterdam
Bezoek ook onze website: www.rotterdamchapter.nl

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”

