Beste motorvrienden en -vriendinnen,
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van een aantal
lopende zaken binnen onze motorvereniging. Het jaar zit er bijna op, maar nog
niet helemaal. We hebben tot nu toe al een uitstekend motorseizoen gehad
waarin de nodige kilometers zijn afgelegd, maar er komen nog steeds een
aantal ritten aan, dus zorg er voor dat je motor startklaar staat!
Clubblad:
Zoals jullie mogelijk al gemerkt hebben, is er al een paar maanden geen MZV clubblad meer
rondgestuurd, simpelweg omdat we nog geen vervanger hebben kunnen vinden voor onze
vorige redactrice. Het MZV bestuur betreurt dat ten zeerste, en vandaar dus bij deze nogmaals
de oproep naar jullie of er kandidaten zijn die deze taak op zich willen nemen. Goede en tijdige
communicatie, niet alleen binnen de club naar de leden toe, maar ook naar onze sponsoren, is
belangrijk, en daarom willen we deze post zeker niet uit het oog verliezen. Mocht je
geinteresseerd zijn, of vragen hebben, neem gerust contact op met iemand van het bestuur!
Open ritten 2018
 Lenterit
Deze is alweer eventjes geleden, maar staat desondanks nog vers in het geheugen: een
heerlijk weertje, gezellig terras en locatie, en een record opkomst.. dik 250 man, nog
nooit eerder gezien op deze rit, langs de mooiste plekjes van Zeeuws-Vlaanderen.


Gilderit
Vanuit de Gildefeesttent in Sluiskil. Ondanks het feit dat het een mooie rit was, was de
opkomst ronduit magertjes te noemen. Onbekend maakt onbemind? De rit staat in
ieder geval weer op de kalender voor volgend jaar, dus bij deze weet je het alvast!



Diekentoer
Twee dagen motorrijplezier, vanaf een nieuwe locatie, camping Cassandria-Bad in
Retranchement. Iets andere aanpak vergeleken met vorig jaar, maar wat ons betreft een
groot succes. De route ging deze keer richting de IJzer bij Diksmuide en werd door
nagenoeg alle deelnemers zeer mooi gevonden. Veel positieve feedback mogen
ontvangen, over de route, de locatie en de foto’s. Dit doen we volgend jaar nog eens
dunnetjes over!



Herfstrit
Deze rit is komen te vervallen. In de plaats daarvan kunnen de leden afspreken om
gezamenlijk te vertrekken aan het busstation in Terneuzen en een ad-hoc ritje te rijden.
Voorstel is om om 13:00uur te verzamelen aldaar.



Overige ritten
Naast de hierboven vermelde ritten heeft MZV zijn steentje bijgedragen aan de
Vanguard rit (Zaamslag, Van Westen Mannenmode), MotorTotaal (Terneuzen) en
Motorspecialist (Hulst) rit, en hebben we met een MZV delegatie aan een aantal ritten
van andere verenigingen deelgenomen.

Nog te rijden clubritten voor 2018
 Ad-hoc rit 4 november
De Herfst rit bij de Griete is door omstandigheden komen te vervallen. In plaats hier van
stellen we voor dat we samen een spontaan ritje gaan doen op zondag 4 november.
Mensen die willen meerijden, graag verzamelen aan het busstation in Terneuzen bij de
sluizen om 10 uur ‘s morgens.


Kortepikkenrit 18 november
De laatste officiële rit op de kalender voor 2018! Vertrek om 13:00 aan het busstation in
Terneuzen.
Interessant detail is misschien om te vermelden dat de toerkalender voor 2019 al in een
ver gevorderd stadium is. Er wordt nauwkeurig gekeken welke ritten wel en welke ritten
niet in de nieuwe kalender worden opgenomen.

MZV Jaarafsluiting
Naar inmiddels goede gewoonte, willen we ook dit jaar afsluiten door middel van een hapje en
een drankje bij Café de Griete, end it op zaterdagavond 15 december vanaf 20:00u. uitsluitend
voor leden en hun partners en onze sponsoren.
Bestuur 2019
Recent hebben zowel onze secretaris als de voorzitter te kennen gegeven aan de overige
bestuursleden dat ze hun positie voor het volgend motorjaar, en wel per 1 januari 2019,
beschikbaar stellen voor een nieuwe kandidaat. Het is voor zowel André als Danny gebleken dat
het combineren van de bestuursactiviteiten met het werk, andere activiteiten die er bij
gekomen zijn in 2018, en het gezinsleven, een lastige combinatie is, en vandaar deze moeilijke
beslissing. Bij deze vraagt het bestuur dan ook naar nieuwe kandidaten. Mocht je
geïnteresseerd zijn om het reilen en zeilen van MZV in goede banen te leiden, graag even
contact opnemen met een van de huidige bestuursleden. Verder willen we jullie er ook nog
even aan herinneren dat de positie Algemene Zaken ook nog beschikbaar is. Langs deze
misschien wat onpersoonlijke weg willen Andre en Danny jullie alvast bedanken voor het
gestelde vertrouwen de afgelopen jaren.
Clubavond Oktober 2018

De eerstvolgende clubavond zal plaats vinden op 26 oktober in de Sint Albert te Sas van Gent.
We zien jullie graag komen!

