
Beste leden, sponsors, motorvrienden en -vriendinnen,  

Inmiddels zitten we alweer enkele weken in het nieuwe jaar maar het 
bestuur maakt graag nogmaals gebruik van de gelegenheid om jullie de 
beste wensen over te brengen voor 2019. We hopen dat 2019 een jaar 
wordt met veel mooie en veilige kilometers maar ook goed bezochte 
MZV aktiviteiten. 

Onze 1e nieuwsbrief hebben we inmiddels alweer een tijdje geleden gestuurd en voor jullie 
ligt de 2e editie. Als club zijn we gestart met de nieuwsbrief als alternatief voor het clubblad. 
We zijn nog steeds naar iemand op zoek die het maken van het clubblad op zich wil nemen, 
zolang we die niet gevonden hebben blijft de nieuwsbrief ons communicatiemiddel. 

We kunnen terugkijken naar een mooi 2018 waarin we als club veel mooie ritten hebben 
georganiseerd. Tijdens de laatste rit van 2018 “de korte pikkenrit” hadden we 11 
deelnemers, de opkomst tijdens de jaarafsluiting in december viel met 13 deelnemers wat 
tegen maar dat had ongetwijfeld te maken met de slechte weersvoorspelling die vooraf 
gedaan was. 

2019 wordt een belangrijk jaar voor MZV, we hopen na de ALV weer een mooie start te 
maken met een nieuw bestuur. Danny Scheffer en André Fokker hebben te kennen gegeven 
dat ze hun functie neer willen leggen en we willen beiden van harte danken voor hun inzet 
voor de club in de afgelopen jaren.  

Op de website stond het al langer aangegeven dat we een aantal vacatures hebben maar 
helaas liep het geen storm met leden die zitting willen nemen in het bestuur. We zijn dan 
ook blij dat Peter den Hamer en Roeland Persijn zich tijdens de ALV kandidaat gesteld 
hebben om een bestuursrol over te nemen waardoor we met 4 leden de continuïteit kunnen 
waarborgen. We blijven nog steeds een aantal vacatures houden dus heb je interesse om 
een taak over te nemen dan horen we dat graag. 

De bestuursfuncties zijn als volgt verdeeld: 
Frank de Braal  voorzitter / penningmeester 
Marc Obrie  secretaris / webbeheer 
Roeland Persijn algemene zaken 
Peter de Hamer toercommissaris 

Het jaar 2019 zijn we gestart met de 2e nieuwjaarsrit 
op 6 januari, tijdens deze rit hadden we 9 deelnemers 
bij vertrek. Er wordt niet veel gereden op dit moment 
maar de kalender puilt uit van de activiteiten.  
 
 

  



Op 3 februari staat de Pannenkoekenrit op de agenda, 14 februari start de motorbeurs in 
Utrecht, 22 februari onze clubavond met een presentatie over gehoorschade en tevens een 
aanmeetsessie voor oordoppen op maat door onze sponsor Hearing Pro Group. De 
informatieavond is open voor iedere belangstellende.  
De sleuteldag bij Harry moeten we uit stellen maar we kijken nog in overleg met Harry of we 
een geschikte datum op een later moment kunnen vinden. 

De afgelopen tijd is ook onze website volledig herzien en is nu ook voorzien van een 
evenementenkalender. De website en social media proberen we meer aandacht te geven 
dan voorheen om meer bekendheid te krijgen voor MZV, maar ook om aandacht te vestigen 
op onze sponsors. Op sponsorgebied hebben we ook nog nieuws te melden, MotoPort Goes 
is sponsor geworden van MZV en bij deze willen we ze hartelijk danken voor het vertrouwen.  

De toercommissie heeft veel werk gestoken om een mooie kalender samen te stellen voor 
2019 waarbij onze trip naar Oostenrijk het hoogtepunt van 2019 zal worden. De focus ligt dit 
jaar op deelnames aan ritten bij andere organisaties.  
Om reclame te maken voor onze eigen evenementen en sponsors zal er wederom een flyer 
worden samengesteld.  

We organiseren dit jaar 3 open ritten, de Lenterit, Gilderit en het Diekentoer weekend. Met 
de Diekentoer blijven we te gast op Camping Cassandriabad, de Lenterit organiseren we 
vanuit een nieuwe locatie in Emmadorp. Ook organiseren we dit jaar 3 ritten bij onze 
sponsors, MotorTotaal Terneuzen, van Westen Mannen in Zaamslag en bij onze nieuwe 
sponsor MotoPort Goes. Tijdens de ritten zullen we regelmatig tussenstops plannen bij onze 
andere sponsoren.  

Het weer is de afgelopen weken wat minder dus een mooie gelegenheid om nog wat tijd te 
besteden aan onderhoud voor het nieuwe seizoen weer echt begint. 

We zien jullie graag op een van onze activiteiten, onderling afspreken werkt handig via de 
MZV WhatsApp groep, aanmelden kan je doen door een berichtje te sturen naar 
ondergetekende. 

Vriendelijke groeten, 

Marc Obrie 
secretaris MZV 


