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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden,
Uiteraard wil ik jullie namens het gehele bestuur een mooi en gezond 2022 wensen!
Net als velen hoop ik op een beter 2022, gewoon een keer alle activiteiten kunnen laten doorgaan,
gewoon alle ritten rijden en gewoon gezellig met z’n allen aan de bar van ons Chapter home.
Hoe raar ook, zo gewoon is dat in de huidige tijd niet, wederom ging Nederland in een Lock Down en
moesten wij uiteindelijk het Chapter home volledig sluiten. Zoals in de vorige bestuurlijke zaken al
voorspelt was een verruiming van mogelijkheden niet voor de hand liggend.
Ieder nadeel heeft een voordeel en zo zitten wij nog steeds aan de Wendeldijk, voorlopig nog voor een
jaar langer. De reden voor deze verlenging is dat men ook met alle plannen rond en om ons Chapter home
nog steeds lastig beslissingen kan nemen. Herhuisvesting is een bijna dagelijks verhaal op het pad van
het bestuur. Soms lijkt het alsof we dicht bij een oplossing zijn en soms is dat ineens heel ver weg.Toch
blijven wij als bestuur heel positief en verwachten wij dat van alle uitgezette lijnen er in 2022 zeker één ons
dichter bij een nieuw onderkomen zal brengen.
Dan de Algemene Leden Vergadering, zet in ieder geval in je agenda 28 januari 2022, de laatste vrijdag
van januari. Er zijn twee mogelijkheden, of er komt op korte termijn een verruiming zonder groepsgrote
beperking waardoor wij een ALV aan de Wendeldijk kunnen organiseren in aanwezigheid van alle leden.
Of de dan geldende beperkingen laten een dergelijke ALV niet toe en zullen dan moeten besluiten deze
wederom digitaal te moeten organiseren. Voor deze laatste optie is vorig jaar ervaring opgedaan.
Om deze reden is dan ook besloten om op zeker deze ALV te laten doorgaan op welke wijze dan ook.
Het mag duidelijk zijn dat jullie hier meer informatie over zullen ontvangen in de komende weken.
Nog steeds is de functie van secretaris beschikbaar conform het schema van bestuurlijke periode.
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
Als laatste, Elise en ik zijn getrouwd in december en ondanks dat we niet konden doen wat wij eigenlijk
wilde zoals een feest, een reis en met iedereen het glas heffen is het toch een mooie dag geworden.
Op zondagochtend na het trouwen werden wij verrast met een heerlijk ontbijt namens het
Chapter. Uiteraard willen wij jullie hiervoor bedanken maar ook voor alle kaartjes en berichtjes die wij
mochten ontvangen. Heel bijzonder in deze bijzondere tijd, dank jullie wel !
Namens het bestuur spreek ik uit dat wij er met z’n allen een heel mooi positief jaar van maken met mooie
ritten en fantastische evenementen.
Pas goed op elkaar & Stay safe !

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

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 65

Over begonnen gesproken! Het kabinet is nog steeds niet gevormd. In het ver verleden zijn we met z’n
allen braaf naar het stemlokaaltje gegaan en een kruisje gezet bij onze favoriete partij en het daarbij
passende mannetje of vrouwtje, een meerderheid was het niet, dus moesten ze een coalitie gaan vormen.
Helaas toen begon het gelazer de één wilde niet met die en die niet met die, of toch? Als ik nou die
portefeuille krijg dan vind ik dat andere niet zo belangrijk, over principes gesproken. Waarom dit verhaal?
In zo een strijd was ik in het klein ook verwikkeld, bij het uitlaten van mijn hond in de polder. Een man die
daar ook altijd zijn honden uitlaat en waar ik ook veel mee samen loop bleek kandidaat voor de PvdA te
zijn voor de gemeente raad van Schiedam, wel eens voor op een niet te verwachte plaats maar toch.
Uit het niets tussen het roepen Bello hier en Fikkie laat los deed hij een beroep op mij om op hem te
stemmen. Toen ik hem vertelde dat ik dat niet ging doen om dat mijn voorkeur bij de VVD ligt waren de
rapen gaar al mijn argumenten waarom ik op de VVD stemde waren onzin en typisch VVD het sociale en
democratische ging teloor als ik niet op de PvdA stemde.
Hallo!! Honden mannetje democratisch?? Van jou moet ik PvdA stemmen, dus ik moet al MIJN principes
overboord gooien alleen maar omdat jou hondje zo mooi pootjes kan geven. Nee de PvdA ging Schiedam
redden en als dat niet lukte was dat vooral mijn schuld. Deze man veranderde van een aardige ex
ambtenaar in een stop de neutronen bom activist.
Wat ik wel geleerd heb is dat wanneer ik naar beelden op tv kijk uit verre buitenlanden, dat tijdens
verkiezingen snel de vlam in de pan kan slaan. Niet zozeer de uitslag maar om de positie van het
mannetje het mannetjes is daar boos om.
Het zelfde heb ik dat vaak meegemaakt in vakbondsvergaderingen van het FNV een bestuurder komt met
voorstellen die hij al helemaal heeft uitgewerkt naar een vergadering, maar als de leden het afwijzen en
met een beter voorstel komen dan is ons vakbondsmannetje BOOS en gaat niet de geschiedenis boeken
in als de grote initiatief nemer van het af te sluiten nieuwe CAO.
Dus waar draait het allemaal om? Niet het resultaat maar het dat het mannetje het mannetje is.

Rij voorzichtig en sta in 2022 ook je mannetje

Harley Rinusson
Spreuk van de maand:
Al sta je nog zo je MANNETJE
het VROUWTJE heeft het toch voor het zeggen.

Wist u dat

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”

COLLECTIEVE MOTORVERZEKERNG ROTTERDAM CHAPTER
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AGENDA 2022
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:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

08 januari

zaterdag

geannuleerd

Nieuwjaarsborrel

28 februari

vrijdag

digitaal

Algemene Leden Vergadering

Tijdens de ALV digitaal gehouden op vrijdagavond 28 januari
wordt de gehele agenda voor 2022
van alle evenementen en ritten bekendgemaakt.

Kijk op de site www.rotterdamchapter.nl hier zal ook na de ALV 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

Wendeldijk 25
3079 GX Rotterdam

Martin Luther Kingerf 33
3263 EN Oud-Beijerland

www.rotterdamchapter.nl

secretary@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

Road Captains:

Ass. Road Captain:

Paul, René, Arie, Leo, Rob en Aad

Sjaak

headroadcaptain@rotterdamchapter.nl
safety@rotterdamchapter.nl

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

