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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Zodra jullie dit lezen is inmiddels weer een rit verreden!
Begrijpelijk dat er vragen komen waarom wij geen ritten hebben verreden in de maand april.
Duidelijk moet hierin zijn dat we de opgelegde richtlijnen volgen en binnen deze kaders handelen.
Maar anderen rijden toch wel, is een argument wat wij tegenkomen. Kort gezegd, groepsvormingen is niet
toegestaan en daarbij komt dat handhaven van de regels bijzonder lastig is.
Wat anderen doen moeten zij weten, wij willen niet het risico lopen op opgelegde individuele boetes of een
boete voor de vereniging. Wij weten immers niet hoe heet de soep van de handhavers wordt gegeten.
Wij voelen ons in deze tijd meer dan verantwoordelijk voor onze leden en handelen daarna.
Haantje de voorste zijn is dan vaak niet de beste tactiek, de bekende kat uit de boom kijken is dan wellicht
handiger. Dit hebben wij gedaan en zodoende gaan we nu met een goed gevoel op pad gevoed met de
versoepelingen welke er inmiddels zijn. Duidelijk moet wel zijn dat bij aanvang, tijdens en na de rit de
richtlijnen gevolgd moeten worden. Zie hiervoor de eerder verzonden aanmeld mail.
Dan natuurlijk de vraag, de terrassen mogen open, het terras van de club dus ook!
Het korte antwoord hierop is spijtig genoeg nee ! De terrassen die open mochten dienen aan een aantal
vereisten te voldoen. De belangrijkste is dat deze een horeca functie moeten hebben.
Dat hebben wij niet, wij zijn immers gerelateerd aan sportkantines. Buitenterrassen van sportkantines zijn
vooralsnog uitgesloten van openstelling. Uiteraard houden wij de veranderingen en eventuele
verruimingen goed in de gaten om zodoende zodra het kan ook ons terras te openen.
Dit lijkt een kwestie van weken al weet je nooit hoe e.e.a. zich gaat ontwikkelen. Zodra hier meer bekend is
communiceren wij dit via de bekende wegen.
Neem eens een kijkje op de nieuwe website van het Chapter, ziet er mooi uit en er komen nog veel
mooiere en leukere zaken aan om ons het digitale online clubgevoel te geven.
Er hebben zich weer nieuwe leden gemeld, de eerste via de nieuwe website, gelijk een test of alles goed
werkt ! André en Wien, welkom bij ons Chapter en hoop jullie snel te mogen verwelkomen in of in ieder
geval op het terras van ons Chapter home.
Namens het bestuur wens ik jullie allen een fantastische mei maand !

Take Care & Stay Safe !

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

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 57

Vrijheid terug maar met maten.
Mark Rutte was nog maar net klaar met zijn betoog de juffrouw van de gebarentaal stond nog rek en strek
oefeningen te maken werd ik al gebeld: “ hé Rinus de toerrit gaan we doen op 1 mei, het mag weer.“
Nu is 1 mei de dag van de arbeid en ik, als FNV kaderlid, moet dan de “Internationale” zingen. Maar goed
motorrijden is ook werken, vooruit dan maar weer het seizoen moet voor mij toch een keer beginnen.
Vrijheid terug maar kan iedereen daar wel mee omgaan.
Voor onze club betekent dit niet dat alles weer mag. Twee man aan een tafel op het terras, maar is het
buiten het clubgebouw een terras? Ik denk van wel als we dat slim en correct aanpakken, het voordeel is
dan wel dat we het clubhuis niet in mogen zodat we aan tafel bedient worden.
Door deze vrijheid kan er misschien toch iets meer, misschien tijdens de ride out een bakkie koffie.
Het licht aan het eind van de tunnel is in zicht, gelukkig maar want de tunnel was lang, zéér lang.
De één haalt er zijn schouders voorop, de ander is psychisch of financieel diep getroffen, je zal maar bij
deze laatste groep behoren dan heb je nog jaren nodig om te herstellen.
Het nieuwe leven begint.
Het leven van na de corona zal blijven nagalmen. Thuiswerken, afgesloten balies en spatschermen zullen
niet verdwijnen, iemand spontaan een kus geven of omhelzen blijft een ongemakkelijke zaak
Hoe om te gaan met mensen die zich niet laten vaccineren, hoe weet je dat van die ander. Ook bij ons in
de club, gaan we die mensen mijden of moeten die dat kenbaar maken.
Dit zal het leven na corona worden, ik hou mijn hart vast.
Gelukkig, voorlopig is er licht aan de horizon en laten we het niet verkloten, laten we er verstandig mee
omgaan we weten nu wat we missen bij een gesloten club.
Ik kijk er naar uit om op zaterdagmiddag weer naar de club te gaan even weer ouwe hoeren over dingen.
Ja! Over onbelangrijke dingen even niet meer over corona.
5 Mei vieren we de bevrijding, eindelijk einde aan alle ellende. Ik hoop dat we volgend kunnen zeggen
“weet je nog de corona” en 5 mei 2045 “ik heb corona meegemaakt”.

Zie het licht maar vergeet het licht niet aan te doen tijdens het rijden .

Harley Rinusson
Spreuk van de maand
“VRIJHEID IS HET AFTASTEN VAN DE GRENZEN”
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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.
Wel zullen de ritten weer volgens de agenda worden opgepakt, met uitsluitend
deelname na inschrijving !!

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

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

15 mei
29 mei

zaterdag zie mail
vrijdag
geannuleerd

Ballen Rit
Chapteravond

3 t/m 6 juni
11 juni
25 juni

geannuleerd
vrijdag
volgt
vrijdag
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”

