Algemene Leden Vergadering – Twentse Motor Club – november 2020
Geachte leden van de TMC,
zoals aangekondigd in de ledenmail van 26 sept. jl. beëindigen we dit bijzondere motorjaar met een
bijzondere ALV. Geen bijeenkomst bij “de Buren” met aansluitend een motor gerelateerde presentatie maar
een schriftelijke vergadering (SALV).
In deze SALV vindt je alle informatie die we normaal gesproken aanreiken/tonen tijdens de fysieke ALV.
Daarmee wordt het natuurlijk lastig om je hand op te steken om vragen te stellen. Maar niet getreurd; je
kunt je vragen indienen bij de secretaris. Vervolgens nemen we de vragen in een volgende
bestuursvergadering door en beantwoorden deze in een mail naar alle leden. Jouw naam komt er dus bij te
staan. Waarbij we opmerken dat we niet zullen reageren op anonieme vragen en opmerkingen.
Overigens gaat het niet alleen om vragen van jullie kant. Ook wij hebben vragen en verzoeken. Zo hebben
we weer uitzetters nodig voor de evenementen in 2021, zoeken we nog wat commissieleden en hebben we
nog wat plannen waarvoor we jullie input nodig hebben.
We hopen dan ook van harte dat je wilt reageren op vragen en verzoeken van onze kant.
Je leest het vanzelf in onderstaande teksten.
Alvast hartelijk dank voor je medewerking.

Van de voorzitter
Tsja, de 1e SALV. In een raar jaar waarin Corona ons leven op de kop zet.
Gelukkig bleef onze familie verschoond van het virus. Maar de bank aan onze eettafel vertoont een deukje.
Daar heb ik een aanzienlijk deel van het voorjaar thuis gewerkt. Mijn hobby-rommel-studeerkamer is tevens
logeerkamer. En die werd in beslag genomen door onze dochter. Die zit normaal gesproken op kamers in
Groningen maar kwam naar huis omdat vanwege de lock down Groningen zo’n beetje op slot zat en
studenten massaal terug keerden naar hun ouders. En onze geplande motorvakanties naar Portugal en
Noorwegen konden niet doorgaan. Beide bestemmingen waren hartstikke oranje.
Dat neemt niet weg dat het toch gelukt is met werken. En ook hebben we toch nog de nodige
motorkilometers gemaakt. Toertochtjes door Nederland en meerdere korte vakanties naar Eifel, Ardennen
en Vogezen. Daar kwamen we nog best veel motorrijders tegen die dezelfde move hadden gemaakt.
Als ik kijk naar de evenementenkalender op de website zie ik treurig vaak het woordje “afgelast”. We
hebben geprobeerd jullie nog een beetje in de wielen te houden met het toesturen van toertochten. Da’s
uiteraard surrogaat in vergelijking met een echte TMC toertocht, maar toch. Gelukkig konden we begin
augustus alsnog het motorseizoen echt aftrappen met de Zomertour. Het was onverwacht druk. Blijkbaar
hadden veel leden de behoefte om weer gezamenlijk op pad te gaan. Dat blijkt ook uit de volgende
evenementen die doorgingen; veel enthousiasme bij het All-in-one weekend, veel gelach bij de Mensday en
een onverwacht groot aantal deelnemers tijdens een regenachtige maar fraaie herfstrit.
Het zegt mij dat het goed zit met de toekomst van deze motorclub.
Wim Lieven – voorzitter TMC

En dan deze SALV. Hieronder lichten wij als bestuur in het kort het afgelopen jaar toe, ieder voor ons eigen
taakveld. Als wij vragen hebben voor jullie worden die in het gele kader gesteld.
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Wim Lieven – bestuurslid | voorzitter
Notulen Algemene Leden Vergadering
Twentse Motor Club
14 november 2019
Aanwezig namens het bestuur: Wim Lieven, Mark-Erik Wolters, Ellen Scholten en Annemiek Vos
Afwezig met kennisgeving: Marcel Geurts, Peter Goossens, Henk Holwerda, Renate en Dick Beumer, Bert en
Wilma Bokkens, Pascal Sotthewes, Rita Smelt, Wilfried Middelhuis, Louis Loonstein, Jeannette Lieven.
1. Opening en voorwoord
Wim opent om 20.00 uur de ALV 2019 en heet een ieder van harte welkom. Opkomst ongeveer 40 personen.
Goed te zien dat de opkomst groter is dan vorig jaar.
Wim blikt terug op het afgelopen jaar.
- 2 leden wil Wim in het bijzonder noemen. Eddy Horst is overleden. Weyert de Boer verblijft na een ongeval
met hersenletsel op de gesloten afdeling van een tehuis.
- Wim is trots op de vele georganiseerde evenementen die wij met onze leden zelf invullen. Jammer is dat de
deelname bij een aantal evenementen tegenviel. Mogelijk waren de slechte weersvoorspellingen een
oorzaak hiervan.
- Een leuke ontwikkeling voor 2020 is een KNMV training ‘risico herkennen voor motorrijders’. Waarschijnlijk
profiteren onze leden van een aanzienlijke subsidie via de provincie. Waardoor de kosten dalen van € 275
naar € 75.
- Afgelopen jaar heeft het Bestuur een aantal ritten uitgezet. Mochten er bij de invulling van de
evenementkalender 2020 ritten niet bemenst worden dan kunnen we besluiten om als club aan te sluiten bij
een rit van een andere club.
- Het ledental van de TMC blijft al jaren op peil. De gemiddelde leeftijd wordt ouder. We beschikken over
een fraaie website en zijn financieel gezond.
2. Vaststellen notulen ALV 22 november 2018
Tekstueel: Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van: Pagina 3. Henk Smelt vraagt wat de OV motordag is? Wim: Dit is de Openbaar Vervoer
Motordag.
De notulen worden goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notuliste.
3. Verslagen diverse commissies
Webmaster (Ellen Scholten)
Ellen laat een aantal Google Analytics overzichten zien m.b.t. onze site. Google Analytics verschaft o.a.
informatie over:
Aantal bezoekers (gebruikers), herkomst, hoe vaak een pagina bezocht wordt en op welke manier de
website gevonden wordt. In 2019 hebben 3012 mensen de website bezocht.
Barcommissie (Albert van den Brug)
Albert: De clubavonden worden bezocht door gemiddeld 20 à 25 personen. Dit kan natuurlijk beter. De
clubavonden worden iedere 2e donderdag van de maand gehouden en worden in de zomer vaak
gecombineerd met een rit. Albert is tevreden. Maar de opkomst kan beter. Vanuit de zaal wordt het verzoek
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gedaan om elke clubavond (+ev. rit) via de mail aan de leden te communiceren. Het Bestuur zal hierover
nadenken.
4. Verslag secretaris (Annemiek Vos)
Annemiek meldt dat het ledenaantal is gestegen van 208 in 2018 naar 209 in 2019. Samengevat hebben we
15 nieuwe leden mogen begroeten in 2019 en hebben er 14 leden afscheid genomen.
5. Verslag bestuurslid evenementen (Pascal Sotthewes)
Pascal is met kennisgeving afwezig en Mark-Erik neemt zijn taak over.
Mark-Erik: De evenementen zijn goed bezocht. Helaas waren er minder deelnemers bij een aantal KNMV
ritten waaronder de herfstrit en Moosrit. Dit had waarschijnlijk te maken met de slechte
weersvoorspellingen. Toch is de opkomst bij de ritten over de gehele linie genomen prima. Bij de overige
evenementen viel de opkomst bij de dartavond tegen. Corine: Dan is het beter om dit volgend jaar met
inschrijving te doen. Het bestuur is het hiermee eens.
Invulling evenementenkalender 2020
Mark-Erik vraagt naar vrijwilligers voor de evenementen die nog niet zijn ingevuld.
Wandelpuzzeltocht, 22 febr.: Ellen Willink en Karin Heupers
Meirit, 2 mei: David Velders
WWA rit, 17 mei: Ronald Heij en Rinus Holland
D4D Zuid, 4 juni: Sjoerd Pierik en Corine de Jonge
D4D Oost, 11 juni: Johan Louwes
Mensday, 13 juni: Ronald Heij en Rinus Holland
Ladiesday, 13 juni: Corine de Jonge en Annemiek Vos
D4D West, 18 juni: Henk Sap en Klaas Wester
D4D Noord, 25 juni: Sjoerd Pierik en Corine de Jonge
BBQ rit, 27 juni: Jan Willem Aardema
Clubavond + ritje, 9 juli: Pascal Sotthewes
Zomertoer, 8 aug.: Peter Kok
Clubavond + ritje, 10 sept.: Wim Lieven
Moosrit, 1 nov.: Jan Willigendael en Gerrit Mannebeek
Mark-Erik: De Nieuwjaarsreceptie zal op 5 januari 2020 plaatsvinden. De locatie is net als vorig jaar De
Kachel.
Mark-Erik: Ideeën/wensen m.b.t. het organiseren van een evenement zijn altijd welkom.
Enkele opmerkingen uit de zaal:
Jan Willigendael oppert een off-road rit. Wim: Goed idee. Mensen met ideeën graag evenement concreet
uitwerken en melden bij het Bestuur. We zullen kijken of het past in de agenda en dan communiceren we dit
naar de leden.
Fokko Vos: Tijdens de ladiesday/mensday betalen de leden op de dag zelf. Het is beter om ook dit middels
inschrijving met vooraf betalen te doen. De locatie van een event houdt meestal rekening met het aantal
inschrijvingen waarvoor betaald moet worden. Het Bestuur is het hiermee eens.
Herman Mollink merkt op de lengte van de Moosrit, 200 km, te kort te vinden. Te weinig
pauzemogelijkheden. Zodoende was hij om 13:45 uur al terug bij de Buren.
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Jan Willigendael: De Moosrit wordt gereden door deelnemers uit heel Nederland. Zij moeten rekening
houden met langere aan- en afrijtijden. Het was een fantastische route.
Johan Carpentier merkt op dat de KNMV ritten altijd rond de 200 km zijn geweest.
Jan gaat volgend jaar de Moosrit uitzetten in 2 varianten. 200 km en een variant met een extra lus van 50
km.
6. Verslag penningmeester (Mark-Erik Wolters)
Mark-Erik licht de resultatenrekening 2019 toe.
De kas heeft een negatief resultaat van €2.962,48. De spaarrekening is hetzelfde gebleven. De
evenementenkosten à €13.656,63 zijn aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Uitleg Mark-Erik: Bij het resultaat van
vorig jaar zaten wel de opbrengsten maar niet de uitgaven van de Moosrit. Bij de resultaten van dit jaar
zitten niet alleen de uitgaven van editie 2019 maar ook de factuur van 2018 (€987 +€1477). Daarnaast
hebben we vorig jaar kerstkaarten en colletjes verstuurd naar de leden, een extra uitgave van €900. De
nieuwjaarsreceptie was €2287 bij Kachel tegenover €1275 in 2018. Komend jaar hebben we geen extra
uitgaven aan colletjes en kerstkaarten, geen dubbele factuur van de Moosrit. Om de kosten van de
Nieuwjaarsreceptie te drukken hebben we de tijd van 4 uur teruggebracht naar 3 uur zodat er minder
gedronken wordt. Ronald Heij merkt op dat een verschil van €1000 erg veel is en niet opweegt tegen de
keuze voor de locatie. Henk en Corine opperen ook het idee om met muntjes te werken. Wim zegt dat een
uur inkorten hopelijk voldoende is.
Begroting 2020: Deze wijkt niet veel af van 2019. Kosten secretariaat/penningmeester zijn iets hoger
vanwege de aanschaf van een nieuwe laptop. Er worden geen kosten lief en leed gemaakt. Ellen: Wij horen
niet altijd of er iemand ziek is en vraagt aan de leden om dit te melden bij het Bestuur zodat wij een
beterschapskaartje kunnen sturen en evt. een bezoekje brengen. Wim: Dit geldt voor leden en gezinsleden.
7. Verslag kascommissie (Henri Hannink, Peter Goossens en Gerard Analbers)
Henri merkt op dat zij een gezellige avond bij Mark-Erik hebben gehad en alles zag er perfect uit. Geen
vreemde dingen tegengekomen.
7a. Décharge
De aanwezige leden verlenen het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen
jaar. Mark-Erik wordt bedankt voor het financiële beleid.
8. Mutaties bestuurs- en commissieleden
Aftredend commissielid:
Henri Hannink (kascie.)
Aftredend en herkiesbaar bestuurslid:
Annemiek Vos (secretaris)
9. Benoeming nieuwe bestuurs- en commissieleden
Albert van den Brug stelt zich beschikbaar voor de functie lid kascommissie.
Annemiek stelt zich herkiesbaar voor de functie secretaris. Wim vraagt de aanwezigen of men hiermee kan
instemmen en men reageert positief.
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10. Jubilarissen
Wim: Rita Smelt is 25 jaar lid van de TMC. Zij is niet aanwezig en Wim gaat haar thuis een presentje brengen.
11. Rondvraag
Gerrit Mannebeek vraagt of het Bestuur de volgende keer weer de microfoon wil gebruiken. Achter in de
zaal is het niet goed horen. Ook werd de cake bij de koffie gemist.
Ronald Heij wil graag namens iedereen het Bestuur bedanken voor de inzet van afgelopen jaar.
12. Sluiting vergadering
Wim sluit om 20:45 uur het officiële deel van de vergadering en dankt alle aanwezigen voor zijn/haar
aanwezigheid.
Na de pauze komen we terug voor de KNMV presentatie ‘Risico herkennen voor Motorrijders’

Vragen en opmerkingen mbt. de notulen van de ALV graag via de mail naar de secretaris
Secretaris@twentsemotorclub.nl
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Verslagen bestuursleden en commissies 2020
Ellen Scholten – bestuurslid | webmaster
Website bezoek 1 januari t/m 25 oktober 2020
Het totaal aantal unieke gebruikers is 1.858, hiervan zijn er 1.789 nieuwe gebruikers. De meeste
gebruikers komen natuurlijk uit Nederland, maar een aantal uit andere landen.
Een sessie bezoek betekent een compleet website bezoek binnen 30 minuten, dit kunnen meerdere
pagina’s betreffen. Voorbeeld: Pietje kijkt maandag op de website, dit is 1 sessie, maar doet dat
donderdag nog een keer, dus ook 1 sessie, maar Pietje is dus 1 gebruiker die vaker de website
bezoekt.
Bouncepercentage is het aantal bezoekers die zonder door te klikken de website verlaten, gedeeld
door het totaal aantal gebruikers van de website.
In deze grafiek kun je ook zien dat het totaal aantal bezoek een stuk minder is dan vorig jaar, daar is
volgens mij maar één verklaring voor Corona!
Op grafiek 3 is te zien welke pagina’s het meest bezocht worden , dit spreekt volgens mij voor zich.
Op plaats 1 staat de startpagina, op plaats 2 de evenementenpagina en op plaats 3 de inschrijfpagina.
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Albert van den Brug - barcommissie
De bemanning van de bardienst heeft besloten om op de lijst te blijven staan voor als het weer mogelijk is
om de Cobra weer te openen voor de TMC. Verder geen bijzonderheden te melden over het afgelopen jaar.

Annemiek Vos – bestuurslid | secretaris
Het ledenaantal is gestegen van 209 in 2019 naar 213 in 2020. We hebben 16 nieuwe leden mogen
begroeten in 2020 en van 12 leden afscheid genomen.

Pascal Sotthewes – bestuurslid | evenementen

aantal deelnemers per evenement
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nieuwjaarsreceptie
Wandelpuzzeltocht

37

65

40

25

19

53

38

29

GPS avond
Lenterit

150

109

41

98

70

107

48

84

Clubavondritjes
Meirit
Ladiesday

18

11

10

11

8

21

19

14

2017

2018

2019

2020

60

50

62

64

34

x

44

41

26

21

28 afgelast

73

110

78 afgelast

100

85

55 afgelast

20

35

17 afgelast

nvt

13

13 afgelast

14

13

mensday

16

D4D zuid

39

52

21

7

30

48

55

7

42

50

46 afgelast

D4D oost

20

35

36

23

22

47

58

50

40

30

39 afgelast

D4D noord

36

46

13

38

25

52

45

50

44

30

63 afgelast

D4D west

42

27

18

33

12

41

29

50

56

72

45 afgelast

D4D uitloop

29

25

0

23

10

15

x

x

x afgelast

BBQ rit

32

40

55

63

62

50

45 afgelast

Zomertoer

30

11

85

65

30

40

40

28

12

22

31

26

28

26

All-in-one weekend
WWA rit

--

48

--

25

20

23

24

27

60

38

26 afgelast

Herfstrit

68

86

102

86

78

71

55

50

59

90

34

Moosrit

237

289

431

222

203

314

364

185

197

272

168

totaal

676

793

712

591

549

828

897

711

934

1026

844

9

46
221

Concept- evenementenkalender 2021
omschrijving
Nieuwjaarsreceptie 2020

vastgestelde datum
zondag 3 januari 2021

Toeroverleg

dinsdag 12 januari 2021

Clubavond

februari 2021

wandelpuzzeltocht
Clubavond + GPS avond

donderdag 11 maart 2021
zondag 11 april 2021

Clubavond + pubquiz

dinsdag 13 april 2021

Clubavond + ritje
WWA rit

zaterdag 1 mei 2021
donderdag 6 mei 2021
zondag 30 mei 2021

TMC vakantie toer

donderdag 13 mei 2021

D4D Zuid

donderdag 3 juni 2021

D4D Oost + clubavond

donderdag 10 juni 2021

Mensday

zaterdag 12 juni 2021

Ladiesday

zaterdag 12 juni 2021

D4D West

donderdag 17 juni 2021

D4D Noord

donderdag 24 juni 2021

Barbecuerit

zaterdag 26 juni 2021

Clubavond + ritje

donderdag 8 juli 2021

Zomertoer

zaterdag 7 augustus 2021

All-in-One-weekend

vrijdag 3 september 2021

Clubavond + ritje
Herfstrit

Cobra Zaal
opmerkingen
Huiskamer

Bestuur
Op uitnodiging

Huiskamer

geen clubavond ivm
carnaval

Cobra
variabel data

Mark-Erik Wolters + Wim
Lieven
Gerrit Mannebeek
Yvonne Schmidt + Peter
Goossens
David Velders + Johan
Louwes
Maikel Hengelman
Ronald Hey + Rinus
Holland
Karin Heupers + Mark Erik
Wolters
Corine de jonge + Sjoerd
Perik
Johan Louwens

Cobra+zaal
-4 wk 14-mrt KNMV rit - ri noord

café

-2 wk 30-mrt

Cobra

-3 wk

10-apr

eindigen
De Buren

-2 wk

22-apr

Cobra

-3 wk
-4 wk

Corine de jonge +
Annemiek Vos
Klaas Wester + Henk
Sattler
Corine de Jonge + Sjoerd
Perik
Jan Willem Aardema

Peter Goossens + Wim
Lieven

donderdag 9 september 2021

startpunt: Motorcentrum
Eibergen
startpunt: Motorshop
-2 wk 27-mei
Elferink, Oldenzaal

-2 wk 20-mei

Cobra

variabel data

-4 wk 15-mei variabel data

Wim Lieven

Moosrit

zondag 7 november 2021

Jan Willigendael + gerrit
mannebeek

Algemene ledenvergadering
+ clubavond

donderdag 11 november 2021

Op uitnodiging

Clubavond + bloemschikken

donderdag 9 december 2021

Bestuur

zondag 2 januari 2022

bestuur

nvt

-2 wk

3-jun startpunt: Motor Oost Enter

-2 wk

10-jun

-2 wk

12-jun motorport Zelhem?

nvt

-2 wk

24-jun

Cobra

-3 wk

ri is vrij, dit is midden in de
17-jul
bouwvak

eindigen
De Buren

-4 wk

6-aug

nvt

-4 wk

donderdag 7 oktober 2021

microfoon

23-apr

-4 wk

variabel data

startpunt: Motoport
Hengelo

-2 wk 26-aug

zondag 3 oktober 2021

beamer +
microfoon

variabel data

5-mei

Clubavond + dartavond

Nieuwjaarsreceptie 2021

route datum
bijzonderheden
gereed gereed

zaterdag 6 maart 2021

Lenterit

Meirit

uitzetter / organisator

Cobra

KNMV rit - ri noord (2020
5-sep
zuid)

café

10-okt KNMV rit - ri oost

Cobra +
Zaal
Cobra +
Zaal
Cobra +
Zaal

beamer
beamer +
microfoon

Cobra

De uitzetters van 2020, waarvan de rit niet is gereden i.v.m. corona, gaan deze in 2021 uitzetten.
Voor een aantal evenementen (groen gekleurd) zoeken we nog uitzetters. Zie evenementen kalender.
Graag doorgeven via de mail aan evenementen@twentsemotorclub.nl

10

Mark Erik Wolters – bestuurslid | penningmeester
Toelichting op de cijfers van 2020 en de begroting van 2021:
Op de balans is er niet veel veranderd. Doordat veel evenementen niet zijn doorgegaan zou je misschien een
positiever resultaat verwachten, minder evenementen betekent immers ook minder uitgaven. Wij, als TMC,
hebben ook een tweetal evenementen moeten missen die ons geld opleveren, de OV-motordag en de
Moosrit, deze zijn jaarlijks goed voor zo’n € 1.500,00 - € 1.800,00 in het TMC-laatje. Dit is ook ongeveer het
bedrag dat wij uitgeven als bijdrage aan de overige evenementen, daardoor is er in de cijfers weinig
verandering …minder uitgaven en minder inkomsten.
Het is mooi om te zien dat de beslissing om te stoppen met ons clubblad financieel een juiste is geweest. Het
clubblad was de laatste jaren bij lange na niet meer kostendekkend. Destijds hebben we daarom als bestuur
besloten verder te digitaliseren met als doel een kostendekkende website met behulp van “vrienden van
TMC”. Door 2 nieuwe “vrienden” in 2020 maken we dit jaar zelfs een historische winst van bijna € 400,00.
Verder zien we in 2020 een verdere stijging van de evenementen opbrengsten en -kosten.
Deze stijging is eenvoudig te verklaren en zal waarschijnlijk blijvend van aard zijn. In 2020 hebben we als
TMC voor het eerst een vakantietoer georganiseerd, dit jaar stonden de Vogezen op het programma. 12
deelnemers hebben zich ingeschreven (en betaald). Dit zijn de extra evenementen opbrengsten ten opzichte
van vorig jaar. Omdat door de bekende reden (nee, ik noem het woord niet meer) alle evenementen
moesten worden afgezegd, zijn de eerdergenoemde opbrengsten aan de deelnemers terugbetaald
(evenementenkosten). Wat betreft deze vakantietoer…wat ons betreft gaan we ook hier komend jaar in de
herkansing.
Zoals voorgaande jaren hebben we ook in 2020 meer evenementenkosten dan -opbrengsten gehad. Dit jaar
hebben we ongeveer € 3.000,00 meer uitgegeven dan we hebben ontvangen. Een aantal evenementen zijn
dit boekjaar wel doorgegaan, denk hierbij aan: de Herfstrit, het All-in-One weekend, de Mannendag, de
Bowlingavond, onze welbekende Kerstborrel en niet te vergeten de Nieuwjaarsreceptie. Alleen deze laatste
neemt al bijna 50% van de genoemde uitgaven voor zijn rekening!
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Begroting 2021
Een begroting voor het komende jaar maken is in de huidige onzekere situatie lastig, wellicht zelfs
onmogelijk, e.e.a. zal volgend jaar blijken. Er is veel onduidelijk, maar ik ben positief gestemd en ga ervanuit
dat 2021 een jaar wordt waar je als TMC-lid meer van de club mag verwachten dan afgelopen jaar. Mede
daarom geen schokkende wijzigingen in de financiën ten opzichte van dit jaar. Ik verwacht dat de
evenementen niet goedkoper zullen worden en daarom heb ik een lichte stijging genoteerd bij
evenementenkosten. Vanzelfsprekend heeft dit effect op de eigen bijdrage van de deelnemers, daarom ook
een lichte stijging bij de evenementen opbrengsten.
Voor nu wens ik iedereen vooral veel gezondheid en wat mij betreft maken we er in 2021 een mooi
motorjaar van.
Mark-Erik Wolters
(penningmeester TMC)
Kascommissie
Dit jaar maakt Gerard Analbers voor het laatste jaar deel uit van de kascommissie. Wij danken hem voor zijn
inzet bij de kascontroles.
We zoeken een nieuw kascommissielid dat zijn taken wil overnemen; de jaarlijkse controle van de kas van
de TMC. De zittingstermijn is 3 jaar en je bent samen met 2 anderen verantwoordelijk voor de controle.
Lijkt het je leuk om iets voor de club te doen, geeft je dan op voor de kascommissie.
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Je kunt een mail sturen naar: secretaris@twentsemotorclub.nl
Decharge voor gevoerde financiële beleid:

Mutaties bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn Wim Lieven, Pascal Sotthewes en Mark Erik Wolters.

Wim Lieven – bestuurslid | voorzitter
Jubilarissen:
In 2020 hebben we 1 jubilaris, 25 jaar lid.
•
Herman Mollink

Namens het Bestuur willen wij deze personen nog graag een presentje aanbieden. Zo mogelijk, en in overleg
met de jubilarissen, zullen wij hen hiervoor thuis bezoeken (als corona dat toestaat), maar we willen hen al
hierbij bedanken voor 25 jaar trouwe lidmaatschap.

Wim Lieven – bestuurslid | voorzitter
Zoals je kunt lezen op de website is de TMC ontstaan begin jaren ’70 in Usselo. Vanaf de officiële oprichting
in 1971 is ons “clubhuis” in Boekelo onze uitvalsbasis. Jarenlang ging dat uitstekend. De laatste jaren, onder
de huidige uitbaatster, moeten wij echter constateren dat de samenwerking steeds moeizamer verloopt.
Afspraken zijn lastig vast te leggen, reserveringen worden niet als vanzelfsprekend gerespecteerd en allerlei
kleine praktische zaken vergen onevenredig veel tijd, aandacht en vooral geduld.
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Dat heeft ertoe geleid dat wij, als bestuur, al voorzichtig speelden met de gedachte om een ander
onderkomen voor de TMC te zoeken. De coronacrisis heeft echter voor een versnelling gezorgd.
Zoals eerder gemeld. “…We kunnen voorlopig niet meer terecht bij de Buren. Daar hebben ze de grote zaal
bij het restaurant getrokken om de 1,5 meter te kunnen garanderen. En ook de Cobra, ons honk, is slechts
beperkt beschikbaar. Dat is ons helaas niet tijdig verteld zodat we met stoom en kokend water op zoek
moesten naar een alternatief. En dat hebben we gevonden bij Restaurant Evers in Haaksbergen…”
Dat heeft ons ertoe gebracht om alvast een lijstje te maken met randvoorwaarden waaraan een alternatieve
locatie zou moeten voldoen.
Wellicht ten overvloede: wij gaan nu niet actief op zoek naar een alternatieve locatie. Maar we willen wel
graag dit schot voor de boeg geven en jullie mening peilen over een ev. nieuwe locatie.

✓

Locatie beschikt over meerdere ruimtes om zowel kleine als grote evenementen in een passende ruimte
te kunnen organiseren.

✓

De parkeerplaats c.q. directe omgeving van de locatie biedt voldoende ruimte om motoren bij alle
evenementen te kunnen parkeren. En is daarbij veilig en verlicht.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

TMC- en overige activiteiten moeten separaat van elkaar kunnen worden gehouden.

✓

Locatie ligt binnen een straal van ?? km van Enschede.

Locatie beschikt over beamer en scherm.
Locatie is in staat om het moosbuffet te faciliteren/organiseren.
Locatie beschikt over kleine opslagruimte om wat TMC spulletjes te kunnen opbergen.
Uiteraard is de beheerder motor-minded en goed in staat om samen te werken met de TMC.
De locatie is goed bereikbaar vanuit alle windstreken.
De locatie beschikt tevens over een terras zodat we bij mooi weer buiten kunnen zitten.
En natuurlijk moet het een gezellige locatie zijn!
De gevraagde tarieven moeten redelijk zijn in vergelijking met hetgeen we nu bij “de Buren” betalen.
Qua planning moet het mogelijk zijn om de evenementenkalender 1 jaar vooruit vast te
leggen.

Wat vragen wij van jullie?
Vinden jullie het een goed idee dat wij zoeken naar een andere locatie?
Hebben jullie aanvullingen op bovenstaand lijstje of zijn jullie het wellicht niet eens met één of meerdere
genoemde punten?
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Digitale rondvraag
Zoals eerder gemeld: als je vragen hebt, mail ze aan onze secretaris en wij beantwoorden alle vragen
wederom digitaal. Vind je het lastig om je vragen in een mail te verwoorden dan mag je ook bellen met de
voorzitter (Wim Lieven 06-53638014). Dan verwoord ik de vraag alsnog zodat deze terecht komt in het
overzicht met alle overige vragen en opmerkingen.

Vragen vanuit het Bestuur:
1. Herkiesbare bestuursleden zijn Wim Lieven, Mark-Erik Wolters en Pascal Sotthewes. Indien hiervoor
bezwaren zijn dan horen wij dat graag.
2. Heb je belangstelling om deel uit te maken van de kascommissie?
3. Heb je belangstelling om een rit in 2021 uit te zetten (zie groen gekleurde vakjes evenementenkalender)?
4. Clubhuis (zie bovenstaand bericht van Wim Lieven).

Sluiting met dankwoordje
Normaal gesproken zou ik jullie bedanken voor de aanwezigheid en de microfoon doorgeven aan de spreker
die het (veel leukere) 2e deel van de avond verzorgt met een motor gerelateerd onderwerp.
Nu kan ik volstaan met een dankwoord voor het lezen van bovenstaand verslag. En ik hoop dat je wilt ingaan
op onze vragen zodat wij verder kunnen op basis van jullie antwoorden.
En, ik heb het al vaak gezegd, het is bijzonder dat we als club een omvangrijke evenementenkalender
kunnen vullen doordat alle leden meehelpen bij de organisatie. Ik ken de nodige motorclubs die daarvoor
leunen op een piepklein groepje leden of waarbij het bestuur zelf alles organiseert. Die brede organisatie
maakt de TMC wat mij betreft zo’n leuke motorclub.
Verder sluit ik me, namens het hele bestuur, aan bij de woorden van Mark-Erik: probeer gezond te blijven
zodat we volgend jaar hopelijk weer aan een prachtig motorjaar kunnen beginnen. En voor hen bij wie de
gezondheid het laat afweten, heel veel sterkte in de komende tijd.
Bestuur Twentse Motor Club
Wim Lieven
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