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Beste leden, sponsors, motorvrienden en -vriendinnen,
2020, we keken er zo naar uit met zijn allen, konden niet wachten tot het motorseizoen zou
beginnen. Mooie plannen hadden we gemaakt, maar toen werden we geconfronteerd met
Covid-19. Tot midden maart leek alles aan ons voorbij te gaan, helaas kort na onze snertrit
konden we een grote streep zetten door de meeste activiteiten. Even hadden we nog de hoop
dat we onze Lenterit konden organiseren, alles was gereed om daar een mooi evenement van
te maken, maar toen kwam de boodschap dat alle evenementen geschrapt moesten worden.
Een lastige tijd brak aan met Covid-19, niet alleen voor ons als vereniging, maar zeker ook voor
onze trouwe sponsors. Als bestuur hebben we snel gereageerd en nog voor de beperkingen
door de overheid werden opgelegd, hebben we besloten om onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen door geplande activiteiten te schrappen. Ook hebben we kort
daarna besloten om geen sponsor nota’s te versturen in 2020, we hopen dat alle sponsoren
de huidige crisis overleven en dat we in de toekomst weer op hun bijdrage kunnen rekenen.
Ondanks de geleidelijke versoepeling van maatregelen zien we om ons heen dat allerlei
festiviteiten geschrapt worden. De eerste communicatie die we ontvingen betrof de
Gildefeesten met als gevolg dat ook de Gilderit niet doorging. We hadden tot dat moment nog
een kleine hoop dat activiteiten als de Gentlemensride en de MotorTotaalrit misschien nog
door konden gaan. Na een overleg hierover, met alle beperkingen in gedachten, hebben we
besloten om ook deze twee ritten van juni te verschuiven naar volgend jaar. Toen een verdere
versoepeling werd aangekondigd in juli hebben we overleg gezocht met het bestuur van St.
Albert, we hadden de hoop dat we vanaf juli weer terecht zouden kunnen in ons clublokaal,
zodat we onze activiteiten weer op konden starten. Alweer een streep door onze rekening,
buurthuizen als St. Albert blijven voorlopig gesloten en moeten bij opening voldoen aan
strenge regels. Voorlopig zal St. Albert vermoedelijk gesloten blijven tot eind augustus.
In overleg heeft het bestuur besloten dat we ook de Diekentoer in 2020 niet zullen organiseren
en de focus voor de rest van het jaar richten op activiteiten voor de MZV-leden en doen wat
mogelijk is om er het beste van te maken. Gelukkig is het samen rijden ondertussen weer
toegestaan.
De avondrit die we gepland hadden op 3 juli gaat dan ook door! Voor deze rit vertrekken we
om 19:30 uur bij het busstation aan de sluizen in Terneuzen. We hebben tijdens deze rit een
stop bij twee van onze sponsors, café ’s Lands Welvaren (bij Joop en Kitty) en we sluiten af bij
café de Griete (bij Wouter en Jessica).
Verder hebben we een rit gepland op 26 juli en op 23 augustus. De details van deze ritten
volgen later.
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In het weekend van de Diekentoer (19/20 september) hebben we het plan om een
clubweekend te organiseren in de Ardennen of Luxemburg. Wie hier aan deel wil nemen kan
dit melden bij de secretaris.
Door de Covid-19 situatie zijn we helaas niet in de gelegenheid geweest om in 2020 een ALV
te houden. Of dit nog lukt op de normale manier weten we niet op dit moment. Het bestuur
bestaat momenteel uit vier leden:
Marc Obrie – interim-voorzitter / secretaris
Frank de Braal – penningmeester
Roeland Persijn – Algemene zaken
Peter den Hamer – Toercommissaris
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we twee nieuwe leden in kunnen schrijven. We wensen
Pieter Geertse en Peter van der Zwaan veel plezier als lid van MZV. Pieter hebben velen van
ons al gezien tijdens ritten in het voorjaar. Peter hopen we ook snel te kunnen verwelkomen
tijdens een van onze ritjes.
Om onderling af te spreken voor ritjes, het delen van foto’s of andere club gerelateerde dingen
hebben we de MZV WhatsApp groep. Aanmelden voor de groep kan je doen door een
berichtje te sturen naar ondergetekende. Verder hebben we voor het delen van routes een
groep in My Route App.
Vriendelijke groet en hopelijk tot ziens tijdens de avondrit op 3 juli.
Marc Obrie
Secretaris MZV
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