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Beste leden, sponsors, motorvrienden en -vriendinnen,
Voor jullie ligt alweer de 2e nieuwsbrief van 2019, het motorseizoen gaat nu echt beginnen.
We hopen dat 2019 een jaar wordt waarin we samen veel mooie en veilige kilometers
kunnen maken maar ook een goed jaar voor onze club.
Terugkijkend naar de eerste 3 maanden mogen we heel erg tevreden zijn. We hebben met
ons nieuwe bestuur inmiddels twee gezellige vergaderingen gehad en iedereen is even
enthousiast om er iets moois van te maken. Maar nog belangrijker we hebben de afgelopen
maanden weer een mooie opkomst gehad bij onze activiteiten.
Een van de besluiten die we hebben genomen is dat we het mogelijk willen maken om
tijdens evenementen maar ook tijdens clubavonden te pinnen en contactloos te betalen.
Inmiddels is de benodigde apparatuur daarvoor binnen, dus de volgende clubavond kan er
per pin afgerekend worden.
In februari en maart hadden we de Pannenkoekenrit met 15
deelnemers en in maart de snertrit met 9 deelnemers. Ritten in
een periode waarin bij een groot aantal van onze leden de
motor nog in de winterstop zit.
Ook hadden we in februari en
maart goed bezochte
clubavonden met respectievelijk
24 en 26 aanwezige leden,
daarbovenop nog enkele introducees waarvan we natuurlijk
hopen dat ze uiteindelijk ook besluiten om lid te worden.
Tijdens de clubavond van 24 februari hadden we de informatieavond over gehoorschade
waar leden ook de gelegenheid hadden om tegen een mooie korting oordoppen op maat
aan te laten meten. We bedanken daarvoor onze sponsor en tevens clublid Jordy Bolleman
van d e Hearing Pro Group.
Met de organisatie van onze open ritten zitten we ook mooi op schema, de voorbereidingen
voor de Lenterit zijn volop aan de gang en we maken volop reclame via Facebook, onze
website en via de flyers die we voor het evenement hebben laten maken. Graag de flyers
allemaal zoveel als mogelijk delen op de komende ritten bij andere organisaties.
We verwachten veel van onze nieuwe startlocatie waar we zeer enthousiast zijn ontvangen
en goede afspraken hebben kunnen maken. Dus we hopen dat het een fantastisch
evenement wordt.
De route van de Lenterit zullen we niet meer bepijlen maar ondanks dat hebben we op 12
mei wel wat vrijwilligers nodig voor het inladen van GPS-systemen, de inschrijvingen en de
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kassa maar ook om wat aanwijzingen te geven buiten om het parkeren van motoren in
goede banen te leiden.
Heb je zin om ons hierbij te assisteren laat het dan even weten aan een van de
bestuursleden. Voor de vrijwilligers zullen we een groepsapp maken waar we jullie dan later
aan toe kunnen voegen.
De komende maanden hebben we veel activiteiten op de agenda staan. Diverse ritten bij
andere clubs maar ook veel evenementen waar we medeverantwoordelijk zijn voor de
organisatie. Denk aan de ritten bij onze sponsors Motoport, MotorTotaal en de
Gentlemensride bij van Westen Mannen. Maar ook de grootste trip die we dit jaar
organiseren onze reis naar Oostenrijk. De routes zijn gemaakt, de hotelkamers zijn geboekt
en de deelnemers hebben er heel veel zin in. Binnenkort plannen we nog een avond om nog
wat onderlinge afspraken te maken en om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer de routes
in zijn of haar GPS-systeem heeft zodat we allemaal goed voorbereid aan de reis kunnen
beginnen.
Voor de clubavond van april willen we jullie kennis laten maken met het programma
myrouteapp. Myrouteapp is een tegenwoordig veel gebruikt programma om routes te
maken, maar ook heb je via het programma toegang tot een grote bibliotheek aan routes,
die door andere gebruikers zijn gemaakt. Voor het maken van routes gebruikten wij altijd
Basecamp een programma van Garmin wat voor velen moeilijk te doorgronden was,
myrouteapp is vele malen gebruiksvriendelijker en kent vele aantrekkelijke opties om op een
relatief eenvoudig manier routes te leren maken.
We zien jullie graag op een van onze activiteiten. Om onderling af te spreken hebben we
vorig jaar de MZV WhatsApp groep aangemaakt, nog niet iedereen is daar mee bekend
waarschijnlijk. Aanmelden voor de groep kan je doen door een berichtje te sturen naar
ondergetekende.
Vriendelijke groeten,
Marc Obrie
secretaris MZV
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