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Beste leden, sponsors, motorvrienden en -vriendinnen,  
 
Covid-19 is onze wereld nog niet uit, de besmettingen lopen op dit moment weer op 
maar hopelijk kunnen we onze sinds juli terug opgestarte activiteiten door laten gaan. 
Geen grote activiteiten meer dit jaar voor MZV maar de focus op de leden zoveel als dat 
mogelijk is. We hebben al een paar mooie en goed bezochte clubritten gehad de 
afgelopen maanden en de volgende is in aantocht. 
 
Op zondag 23 augustus organiseren we opnieuw een clubrit. De route is 137 km lang en 
is uitgezet door Peter. De route start bij de tolhokjes van de Westerschelde tunnel, waar 
we vertrekken om 13:00 uur. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen vertrekken we om 12:45 uur 
bij het busstation aan de sluizen in Terneuzen. De rit wordt gereden volgens het D-
systeem.  
Deze rit staat open voor leden en gasten als kennismaking met de club.  

 
 
Tijdens de vorige clubrit in juli hebben er vijf gasten met ons meegereden. Allen hebben 
zich tijdens de rit aangemeld als lid van de club. We wensen Collin, Edwin, Fred, Jeroen 
en Sjoerd heel veel plezier met hun lidmaatschap van MZV. 
 
Normaal hebben we altijd de laatste vrijdag van de maand onze clubavond. De geplande 
clubavond van augustus kunnen we echter niet door laten gaan. Niet alleen door de 
strenge voorwaarden die op dit moment van toepassing zijn voor gebruik van het 
gebouw maar ook omdat het volledige bestuur afwezig is door vakanties. 
 
Vorige week heeft het bestuur een vergadering gehad, we hebben tijdens de 
vergadering besloten dat we in 2020 geen jaarvergadering meer zullen houden. We 
hopen op begrip vanuit de leden voor dit besluit. De volgende jaarvergadering zal 
georganiseerd worden eind januari.  
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Tijdens onze vergadering heeft Frank de Braal onze penningmeester aangegeven dat hij 
zijn taak als penningmeester zal neerleggen na de jaarvergadering in 2021. We vinden 
het jammer dat Frank wil stoppen maar zijn dankbaar voor de jaren dat hij deel heeft 
uitgemaakt van ons bestuur. Het stoppen van Frank zorgt ervoor dat we dringend op 
zoek zijn naar kandidaten die toe willen treden tot het bestuur.  
We hebben twee vacatures dus heb jij interesse om penningmeester, secretaris of 
voorzitter te worden van onze club laat het dan weten aan een van de bestuursleden. 
 
Vanwege het schrappen van de Diekentoer door de situatie rond Covid-19 hebben we 
twee maanden geleden het voorstel gedaan om een weekend naar de Ardennen of 
Luxemburg te organiseren. Tot dit moment hebben zich echter slechts twee leden 
aangemeld voor dit weekend zodat we dit niet door kunnen laten gaan. Als alternatief 
organiseren we op de zondag van het Diekentoer weekend een clubrit. 
 
Om de herkenbaarheid van onze leden te vergroten hebben we in 
het verleden Jacks met een geborduurd borstlogo van de club 
uitgegeven tegen een gereduceerde prijs. We willen leden die nog 
geen jack hebben in de gelegenheid stellen om een jack aan te 
schaffen.  
Jacks kunnen we bestellen in de volgende maten heren XS t/m XXXL 
dames XS t/m XXL. De ledenprijs van de Jacks is € 45,00. Bij 
interesse graag een bericht terug naar de secretaris. 

Zoals velen van jullie weten hebben we een Whatsapp groep om af te spreken voor 
ritjes, het delen van foto’s en dergelijke. Met de app kom je eenvoudig in contact met 
andere leden van de club. 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 
MyRoute-App (Motorclub Zeeuws Vlaanderen).  

 
Vriendelijke groeten en hopelijk tot zondag. 

Marc Obrie  
Secretaris / interim Voorzitter MZV 

 

 

 


