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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Welkom in april met weer een nieuwe nieuwsbrief van ons Chapter op de digitale deurmat.
Een korte terugblik op maart laat ons zien dat we in ieder geval een mooie openingsrit hebben kunnen
rijden, daarnaast was daar de digitale versie van de Algemene Leden Vergadering.
De ALV vergt altijd enige voorbereiding echter deze keer was het naast voorbereiden ook een spannend
moment. Het was namelijk de eerste keer in onze rijke geschiedenis dat we een digitale versie moesten
organiseren. Naast alle papieren en normale voorbereidingen kwam daar deze keer een stukje techniek
bij. Computer, camera’s, kabeltjes en internet, alles was aanwezig om er voor te zorgen dat de alle leden
de vergadering konden volgen. Uiteraard was e.e.a. op voorhand getest, live is dan toch best spannend,
werkt alles en hoeveel leden zouden ons ontmoeten op de digitale snelweg?
De lijnen gingen open om 19:30 uur en de eerste leden melden zich direct.
Uiteindelijk waren er 29 leden online en stond ons scherm vol met kleine schermpjes van leden.
Voor deze digitale ALV een fantastische opkomst waarvoor een diepe buiging naar de leden want dit geeft
aan dat wij ook in deze tijd van Corona steun hebben van de leden.
Tijdens deze vergadering was het moment daar om de nieuwe Assistent Director bekend te maken
immers René stelde zich niet verkiesbaar. Er hadden zich drie kandidaten gemeld: John, Ron en Paul.
Stemmen ging op voorhand online en tijdens de ALV is bekend gemaakt dat Paul zich nieuwe Assistent
Director mag noemen. Paul welkom in het dagelijks bestuur!
René willen wij via deze weg nogmaals bedanken voor zijn bestuurlijke periode.
De ALV is opgenomen en inmiddels zijn de notulen klaar, op korte termijn ontvangen jullie wederom een
link per mail naar de documenten en de film om e.e.a. nog eens rustig na te lezen en te bekijken.
Als je toch op de link klikt, kijk dan gelijk eens op onze vernieuwde website welke op dit moment verder
wordt opgebouwd.
Inmiddels is bekend dat de maximale groepsgrootte belemmerend werkt voor onze ritten, de openingsrit
was niet geheel conform de richtlijnen. Reden om voorlopig de volgende ritten NIET in verenigingsverband
te rijden in afwachting totdat de gestelde groepsgrootte dit weer toelaat.
Uiteraard wordt er gekeken naar andere mogelijkheden zoals het rijden in kleinere zelfstandige groepjes.
Namens het bestuur hoop ik echt dat we op korte termijn gaan verruimen, het Chapterhome te kunnen
openen en gewoon zonder belemmeringen te kunnen gaan rijden.
Tussentijds zullen wij indien nodig per mail de Corona updates verzenden.
Take Care & Stay Safe !

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

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 56

Maart alweer voorbij, lente begonnen, eerste ritje alweer voorbij.
Voor mij was dat een blamage van de eerste soort namelijk mijn motor wilde niet starten, achteraf was het
een kleine storing veroorzaakt door hem vorig jaar nat te hebben weggezet waardoor er corrosie op het
anker van de startmotor was gevormd, helaas had ik dat te laat gevonden om nog met de rit mee te rijden.
Ik had nog wel mijn 41 jaar oude Goldwing staan maar dat mocht niet van John, er bleef niets over dan de
rest van de dag me dood te vervelen.
Dit brengt mij op het volgende namelijk de dood.
De dood is het absolute einde, maar is de dood wel zo erg? Als je als de dood voor de dood bent moet je
nu leven dit was de stelling van een psycholoog op de radio. Sterven is leuker als je rijdt op een Harley
maar rijden op een Harley is leuk, wonen in een doodlopende straat is lekker rustig dus leuk. Het is
doodnormaal dat je, je dood schaamt, maar ga je dan daadwerkelijk dood. De dood kan ook ongewild
voordeel brengen. Zo zijn de doden weer goed voor de pensioendekking en dat is doodleuk een
doodgewoon feit.
Terwijl ik dit schrijf is Max Verstappen bezig met zijn race voor de 1e plaats, als gedoodverfde favoriet,
toch moet hij zijn kop erbij houden omdat hardlopers doodlopers zijn, diegene die deze wedstrijd volgen
houden zich doodstil wat ook weer een plaats in Groningen is. Maar voorlopig denkt onze Max: ik ga
ervoor de dood of de gladiolen! Doodsaai vind ik het maar als ik dat dan tegen formule 1 fans zeg, denk ik
als blikken konden doden, doodmoe word ik van deze mensen, ik lach me dood.
Nieuw is per 1 april dat vrachtwagens aan beide zijde en rechts achter een sticker
moeten voeren met de tekst Angles Morts.
Is deze tekst wel juist? Ik zie toch geen dode in mijn spiegel want dan kan je er
gewoon overheen rijden. DUS de dood is leuk en niet leuk we spelen teveel met
het woord de dood.
Om de dood op de goede waarde in te schatten volgt nu een citaat van een
gelovige jonge collega van mij: “De dood is een Poort naar een nieuw leven”
(met dank aan collega Perry).

Rij rustig en zorg dat je de dood niet voor ogen krijgt .

Harley Rinusson

COLLECTIEVE MOTORVERZEKERNG ROTTERDAM CHAPTER

2021

TERUGBLIK

zaterdag 20 maart

Openingsrit
Zaterdag 20 maart hebben we onze eerste georganiseerde rit van het
seizoen 2021 gereden!
Het was wat frisjes, maar wel zonnig en niet
onbelangrijk: droog!!
Na een korte introductie zijn we met elf motoren
vertrokken. Minder dan bedacht maar enkele leden
hadden we opstart problemen met de motor.
Roadcaptains Aad en John hadden een mooie route uitgezet door het Delftland.
Langs mooi weggetjes en over mooi dijkjes. We kwamen weer over een aantal
weggetjes waar ik nog nooit geweest ben.
Wat een geweldig uitzicht langs die kanalen met hele mooie woningen....
En uiteraard een stukje door ons mooie en geliefde Rotterdam.
We mochten zelfs door het Kralingsebos, zolang we maar
niet stopten, met goedkeuring van de BOA's.
Nadat we alle vullingen weer in onze mond hadden
toegevoegd, zijn we na een korte tussenstop, rond 13:15 uur
gearriveerd in Barendrecht.
Al met een al een mooie en waardige opening van het
seizoen!!!
Smaakt naar meer....

Paul

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.
Zoals het er nu voorstaat met de RIVM Covid regelgeving zal tot 20 april ook de ritten
géén doorgang vinden. Hopen dat nà 20 april de regels versoepelen.

Houdt dus uw mail en/of facebook goed in de gaten !
Maand:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

05 april
24 april
30 april

maandag geannuleerd
Paas Rit
zaterdag ondervoorbehoud
Tulpen Rit
vrijdag
ondervoorbehoud/of online Chapteravond Pub Quiz

15 mei
29 mei

zaterdag
vrijdag

3 t/m 6 juni
11 juni
25 juni

volgt
volgt

Ballen Rit
Chapteravond

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
Paul
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”

