MC MIOS
JAARVERSLAG 2020/2021
01. INLEIDING
Dit verslag is opgesteld om een globaal beeld te geven van het wel en wee van de
club in de afgelopen 2 jaar. Die nadrukkelijk is bepaald door de beperking ten
gevolge van de Corona en de landelijke maatregelen die genomen moesten worden
om dit te bestrijden. Begin 2022 is het nog niet duidelijk hoe dit verder kan gaan
maar we gaan ervan uit dat de maatregelen die nu nog gelden de komende periode
kunnen worden afgebouwd.
Dit dubbel jaarverslag zal worden voorgelegd aan de leden tijdens de komende
jaarvergadering 2022
02. LEDEN
Het aantal leden per 1 januari 2022 is 140. Dit aantal is in deze 2 jaar hoegenaamd
gelijk gebleven. Er zijn leden bij gekomen en een paar leden hebben het
lidmaatschap opgezegd.
In de achterliggende periode (december 2020) is ons gewaardeerde en actieve lid
Sjef Kleefstra overleden. Ook de moeder van Jan de Bruin is begin 2020 overleden.
Aan haar heeft de club ook veel te danken, zij was gedurende vele jaren de steun
voor onze clubhuisbeheerder Jan de Bruin.
Er waren de afgelopen 2 jaar ook veel jubilarissen:
In 2020:
Cees Mol – 50 jaar
Arie Kouseband – 50 jaar
Bram Vergouwe – 50 jaar
Loek Rietmeijer – 40 jaar
Ad Boogaard – 25 jaar
Dirk Hoogschagen – 25 jaar
Cora Kortekaas – 25 jaar
Cees Vendrig – 25 jaar
In 2021:
Gerard Numeijer – 50 jaar
Harry Peper – 40 jaar
Jan Ruig – 40 jaar
Arjen Venema – 40 jaar
Andre Helmhout – 25 jaar
Andre Bakker – 25 jaar
Aan hen is door het bestuur, aangepast weliswaar, aandacht geschonken.
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03. ACTIVITEITEN.
Vanwege de beperkingen is het aantal activiteiten beperkt gebleven.
Als vanouds was er in januari 2020 een nieuwjaarsreceptie; op zondag 5 januari was
het gezellig druk.
Op 11 januari is gestart met een vervolgcursus “Routes Maken”. Ook nu weer zeer
goed voorbereid en 3 zaterdagen lang leuk gepresenteerd door onze Theo
Lammerts.
Op 17 januari hebben een opfriscursus gekregen van een rijinstructeur over de
verkeerstheorie. Dat was welkom voor ons allemaal.
Op 8 februari was de officiële viering van ons 50-jarig bestaan. Met een zeer
geslaagde receptie in Breezand.
De voorbereidingen voor de jaarvergadering en de MIOS rit begin april en ook de
activiteiten voor het zomerseizoen waren ter hand genomen maar toen werden we in
maart overvallen door de Coronamaatregelen.
En het werd langzaam stil. We regelden nog wel een keurige nieuwe
exploitatievergunning voor het clubhuis op verzoek van de gemeente en we hadden
vanuit het bestuur een overleg gestart met TCO Obdam en een globaal plan
gemaakt voor een kleine trialbaan naast onze locatie. Maar het overleg met de
gemeente met als doel daarvoor medewerking te krijgen lukte niet direct. Na de
eerste afwijzing hebben we maar laten rustig; wellicht later nog eens oppakken.
Eind maart moesten we als bestuur besluiten, vanwege de opgelegde beperkingen
vanuit de overheid i.v.m. met de Coronabesmettingen, alles stil te leggen en de
lopende voorbereidingen gingen, voor onbepaalde tijd, de kast in.
Natuurlijk zochten de leden wel de ruimte op met de motoren, dat kon individueel nog
wel als men voor eigen eten en drinken zorgde want de horeca was gesloten.
Ons bestuur kwam pas op 3 juni 2020 weer bij elkaar en er waren weer wat
mogelijkheden. We konden vaststellen dat leden kans zagen enige activiteiten te
organiseren. Zoals het septemberweekend, de eerste naviloze rit en de avondrit.
Het bestuur regelde snel ook twee onderhoudsmiddagen zodat het complex er eind
juli weer netjes bij stond.
De aangepaste openstelling vanaf begin juli maakte ook het klaverjassen tijdelijk
weer mogelijk. Maar vanaf eind augustus was het helemaal klaar. Er kon niet meer
georganiseerd worden; alles uit de agenda en dus ook het septemberweekend werd
geschrapt.
Pas op 15 juni 2021 kwam ons bestuur weer bij elkaar nadat duidelijk werd dat er
weer iets mogelijk zou zijn. En probeerde weer iets in gang te zetten. Onze voorzitter
moest helaas direct meedelen dat hij vanwege drukke werkzaamheden tijdelijk zijn
functie neerlegde. Hij is vanaf dat moment vervangen door onze wnd. voorzitter
Ineke van Wensem.
Zij heeft direct het initiatief genomen om met maandelijkse berichtjes de leden op de
hoogte te houden en dat we dus als club toch nog echt bestaan.
Het clubhuis is vanaf begin juni beperkt open gegaan op de zaterdagmiddag.
Het septemberweekend kon weer doorgaan en de MLT werd in september gereden
door een beperkt aantal deelnemers. Ook de AchtOktoberrit en de Paddorit konden
zowaar doorgaan.
Er was contact met de Feestcommissie 50 jaar bestaan en er werd overlegd op
welke wijze de feestavond inhoud zou kunnen krijgen.
Maar er werden weer maatregelen opgelegd i.v.m. de Coronabesmettingen en
daarmee kwam het einde aan het jaar 2021.
Twee jaar op en af en een heel moeilijke periode om een motorclub attractief te
houden voor de leden.
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Voor het jaar 2022 hoopt het bestuur meer voor de clubleden te kunnen betekenen
waar het gaat om motorrijden en de sociale contacten daaromheen.
04. BESTUUR
Het bestuur bestaat op 1 januari 2022 uit de volgende personen:
Voorzitter
William Wijnker
Wnd. Voorzitter
Ineke van Wensem
Secretaris
Sjaak Schouten
Penningmeester/Ledenadministratie
Bram Ernens
Lid
Geert Brasser
Lid
André Schot
Er zijn de afgelopen 2 jaar in totaal slechts 8 bestuursvergaderingen gehouden te
weten
In 2020: 11 februari, 10 maart, 3 juni, 30 juni, 21 juli,
En in 2021: 15 juni, 27 juli en 28 oktober.
05. EXTERNE CONTACTEN
Er zijn enkele contacten geweest met andere clubs en de gemeente Hollands Kroon
gericht op wetgeving en activiteiten. En zeer incidenteel met landelijk organisaties als
KNMV, MAG en LOOT.
06. CLUBHUIS EN TERREIN
Door de zorg en inspanning van diverse leden staat het clubhuis en ligt het terrein er
netjes bij. Klein onderhoud wordt tijdig uitgevoerd.
Het dagelijks beheer en onderhoud van het clubhuis is al jaren in handen van Jan de
Bruin
De toekomstige grotere uitgaven, die nodig zijn om het clubhuis in een goede staat te
houden, zijn in beeld in de vorm van een jaarlijks te actualiseren, Meerjaren
Onderhouds Plan (MJOP). Deze gegevens worden meegenomen in de
jaarbegroting.
Het barteam onder leiding van Jan de Bruin draagt zorg voor de bar en de keuken en
bestaat uit de leden Andre Schot, Theo Ruig, Erwin van der Putten, Rien Vermeule
en Martin Kater.
07. INKOMSTEN EN UITGAVEN.
Met de contributie van de leden, die al jaren niet is verhoogd, is het ook in 2020/2021
mogelijk gebleken de inkomsten en uitgaven redelijk in balans te houden. Maar de
zeer beperkte inkomsten t.g.v. de Coronamaatregelen was het niet mogelijk de
rekening moeilijk sluitend te krijgen.
De geringe tekorten die daardoor zijn ontstaan kunnen worden opgevangen door de
opgebouwd reserve.

De wnd. voorzitter, Ineke van Wensem
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