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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Mijn laatste zin van de bestuurlijke zaken van november was
“Wederom is het niet geheel duidelijk waar wij door Corona straks staan, de tijd zal het leren … … “
Dat Corona geen rekening houdt met tijd is wel duidelijk want exact een maand later is het trieste feit dat
wij inmiddels weer het Chapter home hebben moeten sluiten voor de Chapter avonden.
Omdat de activiteiten allemaal plaatsvinden in de avonduren zijn ook deze allemaal geannuleerd.
In principe komt er een nieuwe persconferentie midden december. Het is nog maar te bezien of er een
verruiming gaat plaatsvinden waardoor er bijvoorbeeld een kerstborrel in zit.
Uiteraard houden wij jullie middels de corona update op de hoogte die je wordt toegezonden via mail.
Ondanks alles heeft het Roadcaptain team inmiddels een hele mooie ritten agenda 2022 in elkaar gezet
die meer dan de moeite waard is. Ook het activiteiten team heeft haar agenda nagenoeg kunnen afronden
en zelfs gezamenlijk met de Roadcaptains overleg gehad. De uitkomst hiervan is een verrassing die zal
worden onthuld zodra de Rotterdam Chapter Agenda 2022 bekend gemaakt zal worden.
Enige kanttekening is dat er nog geen concrete beslissing is gevallen voor het Chapter weekend, gezien
de huidige situatie, de voor de toekomst onduidelijke regelgeving en eventuele beschikbaarheid zal hier
later op worden teruggekomen.
Zoals al eerder gemeld is conform het schema van einde bestuurlijke periode dit keer de functie secretaris
aan de beurt. Ik stel mij herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 4 jaar echter alle leden kunnen zich
melden voor deze hele leuke functie. Aanmelden kan via mail secretary@rotterdamchapter.nl
Brengt mij bij de Algemene Leden Vergadering welke gepland staat op vrijdag 28 januari 2022.
Als bestuur hopen wij op een samenkomst in het Chapter Home met alle leden.
Mocht dit echter niet lukken dan zal een digitale versie via beeld en spraak tot de mogelijkheid kunnen
behoren. Uiteraard zal hier meer info over volgen zodra mogelijk.
Ondanks dat we toch hebben kunnen rijden, toch wat activiteiten hebben kunnen laten doorgaan mag het
duidelijk zijn dat ook 2021 ingaat als een niet makkelijk en soepel jaar voor het Chapter.
Het blijft dan ook heel bijzonder te zien dat al vrijwilligers zich blijven inzetten om de vereniging op alle
onderdelen draaiende te houden. Hiervoor vanuit het bestuur een hele diepe buiging want een vereniging
zijn we samen, alleen samen kunnen we een vereniging zijn, dank jullie wel!
Voor nu, wensen wij eenieder mooie kerstdagen en een fijne jaarwisseling.

Take Care & Stay Safe!
Namens het bestuur
Met vriendelijke groet,

Eric
Secretary Rotterdam-Chapter

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 64

Slecht nieuws deze maand alles zit tegen, corona steekt weer de kop op dus!!
Weer beperkingen voor het clubgebouw, komen we er dan nooit vanaf??
Mijn maatje heeft ook de club verlaten om persoonlijke redenen dus vanaf nu zitten we met een
erwtensoep en chili con carne probleem en of het nog niet genoeg is heeft Apple laten weten een tekort te
hebben aan chips dit geldt ook voor bv. Volvo, Volkswagen en nog meer van deze grote bedrijven.
Eén ding snap ik niet: APPELS zonder CHIPS is toch veel gezonder?
Overal waar ik kom ga je het merken, de gevolgen van corona.
Mensen zijn opgefokt en de gezelligheid is ervan af. Wat moeten we hiermee, ja natuurlijk niet laten
gebeuren!! Dat is makkelijk gezegd. Hoe houden we de club bij elkaar, ik weet het niet.
Ik benijd het bestuur niet, kom maar eens met een oplossing.
Ach voor alles is een oplossing voorlopig komt deze maand de Sint, weleens waar zonder
zijn donkergetinte medewerkers, helaas moeten deze allochtonen plaats maken voor
blanken traditionele boerenkinkels, ja Sylvana heeft het zo gewild!
Daarna komt die ander met die baard ook een beetje dement hij zegt te kunnen vliegen op zijn slee achter
een hert.
Die andere baardaap zegt met een schimmel te kunnen
paardrijden op een dak. Ik hoop dat, dat paard niet
geëlektrocuteerd wordt met die hoefijzers op de zonnepanelen en daar
geloven jullie allemaal in?
We zetten een boom in de kamer gaan stille nacht heilige nacht zingen en Flappie zit in zijn hok zijn
laatste uurtjes te tellen. DAT noemen we het feest van de VREDE.
1e en 2e kerstdag vallen in het weekend; oud en nieuw trouwens ook, dus de economie draait gewoon
door, hebben jullie de bazen horen roepen hoe erg ze dit vinden voor de werknemers, ik niet!
Mensen hou vol! We moeten er mee leven, volgend jaar een nieuw jaar en nieuwe kansen.

Rij en feest voorzichtig.

Harley Rinusson
Spreuk van de maand:
Zing stille nacht heilige nacht,
maar doe het wel stil, en val er geen ander mee lastig.

WIST U DAT….

Elise & Eric gaan 10-12-2021 trouwen
Corona dwarsboomde hun plannen geregeld.
Nu dus ook deze datum.
Op deze dag zal de trouwceremonie wel doorgaan
en kunnen ze eindelijk elkaar het ja-woord gaan
geven!
Maar helaas zullen alle geplande festiviteiten niet
doorgaan.

Wij wensen Elise en Eric
een mooie onvergetelijke dag!!

Uiteraard is iedereen op de hoogte wat betreft de corona maatregelen die we hebben doorgekregen via de
media. Helaas zijn alle komende activiteiten en chapteravonden gecanceld tot nader bericht.
Gelukkig mag het Chapterhome zaterdags geopend zijn tot 17.00 uur!! Uiteraard met alle corona
voorwaarden: blijf thuis met klachten, QR-code check, hand gel gebruiken, 1,5 meter afstand en zitplaatsen.
Voor niemand is het een pretje. Er is weinig aan te doen zolang het virus nog té actief is en je wilt het echt
niet aan je lijf ondervinden hoe vervelend ie is. Dus blijven we voorzichtig, houden anderhalve meter
afstand, niet onnodig reizen en mondkapje op als je toch naar buiten moet!
Dan blijft er weinig over dan thuis te blijven. Velen zijn al bezig met de kerstversieringen aan te brengen,
zo wordt het binnenblijven toch gezellig. Uit eten is niet mogelijk, dus worden thuis heel wat gerechten
klaargestoomd. De nodige klussen worden nog afgemaakt en andere hobby’s worden weer opgepakt.
Uiteraard krijgt de Harley nog een poets/winterbeurt voor hij weer de winterstalling in gaat.
Naarmate de jaren verstrijken valt het op dat er steeds minder leden het Chapterhome bezoeken tijdens
activiteiten. Onze vraag aan jullie leden is welke activiteiten missen jullie of zouden jullie graag doen?
Rijden staat op de 1ste plaats, maar het is ook zo leuk om elkaar buiten de ritten ook te zien
Graag horen wij wat je mist of leuk vindt om naast het motorrijden in het Chapterhome te doen.
Mail jouw idee naar Jacqueline: activity@rotterdamchapter.nl
Inbreng van de leden is belangrijk voor ons.

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”
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AGENDA 2021
I.v.m. de Corona verordeningen zijn alle aankomende activiteiten en Chapter
avonden geannuleerd.
Houdt uw mail en/of facebook goed in de gaten i.v.m. evt. wijzigingen!
Maand:

11 december
18 december
25 december
31 december

2022 08 januari
28 februari

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

zaterdag gecanceld
Kerstklaverjassen/jokeren
zaterdag onder voorbehoud
Kerstborrel
E
zaterdag 1 Kerstdag
Chapterhome GESLOTEN
vrijdag
x
GééN Chapteravond

zaterdag

onder voorbehoud

Nieuwjaarsborrel

vrijdag

onder voorbehoud

Algemene Leden vergadering

Tijdens de ALV wordt de gehele agenda voor 2022
van alle evenementen en ritten bekendgemaakt.
(Datum ALV 28 februari 2022 is onder voorbehoud)

Kijk op de site www.rotterdamchapter.nl hier zal ook het gehele programma voor alle ritten en
activiteiten ook 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:

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
webdesign@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:

Road Captains:
Paul, René, Arie, Leo, Rob en Aad

Sjaak

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Activity Officer
m.m.v. Ingrid en Elise

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

