JAARVERSLAG SECRETARIS M.C.
PROMOTIE 2019

We kunnen terugkijken op een bijzonder succesvol motorjaar. De belangstelling voor de
activiteiten die we organiseren neemt nog steeds toe. De toercompetitie leverde onze club
weer een kampioenschap op en ook in de categorie individuele rijders was onze club met
een eerste en een tweede plaats zeer succesvol. Jammer is wel dat er vanuit het LOOT en de
KNMV weinig impulsen komen om de competities aantrekkelijker te maken. Twee jaar
geleden heeft onze club een aantal voorstellen in die richting gedaan, maar daar is tot op
heden bitter weinig mee gedaan. Je kan als bond klagen over de geringe betrokkenheid van
de clubs, maar je maakt het er niet beter op als je clubs die wel betrokken zijn, in de kou laat
staan. Over de KNMV toercompetitie kunnen we heel kort zijn: kleurloos en futloos.
We kunnen wel trots zijn op onze prestatie om in een paar jaar een club op te bouwen die
een prominente rol in de toerwereld speelt. Onze club geeft het goede voorbeeld, onze club
laat zien hoe je mensen motiveert en via de toercompetitie een extra dimensie aan het
toeren geeft. In het jaarverslag over de toeren komen we hier uitgebreid op terug.
Ook over belangstelling voor de andere clubactiviteiten hebben we beslist niet te klagen.
Dat geldt niet alleen voor de reguliere clubavonden maar ook voor de thema avonden. Het
clubhuis is soms maar net groot genoeg om alle bezoekers te ontvangen.
Het was niet alleen maar positief nieuws in 2019. In juni bereikte ons het trieste bericht dat
Marcel Steijger plotseling was overleden. Marcel Steijger was de drijvende kracht achter
Moto Sportivo, dat vooral bekendheid genoot vanwege de motorrijvaardigheidstrainingen.
Heel wat leden hebben zo’n training gevolgd. Marcel was zeer begaan met zijn organisatie
en liet niets aan het toeval over. We wensen de familie heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.
WINTERPROGRAMMA
De eerste activiteit was de Nieuwjaarsreceptie in combinatie met onze clubavond. Over
belangstelling niet te klagen en ook niet over de bijna traditioneel goede verzorging.
Begin maart volgde de bingo-gourmetavond. Ongeveer 55 leden schoven aan voor een
rondje bingo met een indrukwekkende prijzenpot. Fraaie hoofdprijzen en tientallen andere
prijzen zorgden er voor dat iedereen met een prijs naar huis ging. Daarna volgde een
overdadige gourmet met tal van extra gerechten. Een superavond.
Het LOOT deed een beroep op onze club om te helpen op de motorbeurs in Utrecht maar
annuleerde later de stand op de beurs. Jammer dat het LOOT helemaal ontbrak.
In dit hoofdstuk plaatsen we ook de lezing in oktober van Martien Jimmink over zijn
ervaringen in de Dakar rally van 2018. Aan de hand van dia’s hield Martien een boeiend
verhaal over de voorbereiding, het financiële plaatje en zijn indrukken tijdens de rit. Om het
nog mooier te maken stond ook zijn rally motor in de zaal die aan het eind van de avond, het
kan ook niet anders, even wat decibellen de zaal in joeg. Een sfeervolle avond in een overvol
clubhuis.

GPS MIDDAG
Op zaterdagmiddag13 april stond de gps-instructie op het programma. De middag werd
goed bezocht. Tijdens de middag werd duidelijk dat een gps bijeenkomst geen overbodige
luxe is. Er werd deze middag vooral aan een aantal basisvaardigheden gewerkt. Zaken die je
nodig hebt om een route in je gps te laden en daarna te importeren.
AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming deed ook in onze club zijn intrede. Deze
verordening, beter bekend onder de naam Privacy-wet, legt ook onze club beperkingen op.
De leden zijn op de website en via het inschrijfformulier voor nieuwe leden hierover
geïnformeerd. De leden hebben we zo goed mogelijk op de hoogte gesteld wat met hun
persoonlijke gegevens gebeurt en wie deze gegevens ter inzage hebben.
KAMPIOENSFEEST WERELDKEUKEN
In maart bezochten we massaal de wereldkeuken om het toerkampioenschap te vieren.
Meer dan 100 Leden en introducés deden zich daar te goed aan de internationale keuken.
Uiteraard voor een aantrekkelijke M.C. Promotieprijs. We kunnen terugzien op een zeer
geslaagde avond.
PROMOTIEMATERIAAL
De club beschikte al over flyers, banners (“spandoek op een stokkie”), beachvlaggen en
stickers. Daar zijn dit jaar blauwe pennen met het clublogo bijgekomen. De pennen zijn
gratis net als de stickers en vinden gretig aftrek. In de planning staat een bestelling van
motorcolletjes met clublogo. Daar kunnen we volgend jaar meer over schrijven.
TOER
In het toerverslag komen de ritten uitgebreid aan de orde. We verheugen ons wel over de
groeiende opkomst voor de ritten. Met name ons systeem om groepjes met ongeveer
dezelfde rijstijl samen te stellen, is een goede zet. In 2019 hebben we meer ritten in de
omgeving op de motodurokalender gezet. We hoopten zo meer leden mee te krijgen die niet
te ver naar een startplaats willen rijden. Dat betekende dat op nogal wat zondagen een
dubbel programma werd gereden. Deze opzet is geen succes gebleken en daarom zijn we
daar van af gestapt. Toch staan er in het nieuwe jaar nog heel wat ritten op het programma
waarvan de startplaats niet te ver weg is.
SAMENWERKING MET STICHTING PROMOTIE
De stichting Promotie organiseerde in 2019 bijna 60 trailers met hulpgoederen naar
Roemenië. Meer dan 25 leden hebben geholpen met het inpakken van 4.200 Paas- en 4.200
Kerstpakketten. Deze pakketten werden in 2 dagen ingepakt. Alle pakketten bij elkaar
opgeteld, praat je over bijna 60 ton. De eerste inpakdag in november meldden zich
ongeveer 100 vrijwilligers; een absoluut record. Een pittige klus maar ook een rijk gezicht
om zoveel mensen voor anderen aan het werk te zien.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
Onze maatschappelijke betrokkenheid komt niet alleen tot uiting tijdens het inpakken van
voedselpakketten. Ook op de motor laten we ons zien. Een aantal leden heeft geassisteerd
bij de Zaanse mini-triathlon die in de omgeving van de watertoren in Westzaan werd
georganiseerd. Onze leden verleenden tal van hand- en spandiensten om van het
evenement een succes te maken. De opbrengst van de triathlon ging naar Kika en dat is al
voldoende reden om mee te werken.
De truckrun kampte in eerste instantie met een tekort aan begeleidende motoren. Een
oproep om extra manschappen bleef niet onbeantwoord. Een redelijk aantal leden heeft
assistentie verleend om de colonne vrachtwagens ongehinderd de geplande route te kunnen
laten rijden.
WEBSITE
Op onze website vind je echt alle informatie die je nodig hebt. De kracht van onze website is
ook de toegankelijkheid. Als je een mail gemist hebt, kan je de informatie altijd op de site
terugvinden. We zijn een open club en dat werpt ook zijn vruchten af. Onze openheid en
toegankelijkheid vergroten de interesse voor onze club bij andere motorrijders.
GROEI CLUB VAN HONDERD
We hebben vanaf het eerste jaar van ons bestaan een Club van 100 in onze club
geïntroduceerd. Zij steunen met een extra bijdrage de club, die met dat geld extra zaken
voor de club en de leden kan regelen. Na een bescheiden start merken we nu duidelijk dat
de club van 100 groeit. Dat is een positief signaal waardoor de club nog meer voor haar
leden kan doen. Als tegenprestatie krijgen deze leden 2 vrijplaatsen voor de bingo-gourmet
avond, de wereldkeuken of iets dergelijks. Inmiddels telt de club van 100 zo’n 15 leden.
SLOT
Samengevat kunnen we terugzien op een zeer geslaagd jaar. De goede sfeer in de club zie je
terug in bezoekersaantallen op clubavonden, ritten en andere activiteiten. Ook zien we een
groei in het ledental. Ieder jaar wordt het pakket met ledenvoordeel uitgebreid en dat blijft
in de motorwereld niet onopgemerkt.
Alle activiteiten kunnen we alleen maar realiseren dankzij de inzet van een groep
vrijwilligers. Vanaf deze plaats willen we alle vrijwilligers die zich inzetten om de
clubactiviteiten zo goed mogelijk te laten verlopen, van harte bedanken. Ook een woord van
dank aan de Slagwerkvereniging De Saen die hun clubhuis voor onze activiteiten beschikbaar
stelt. Met name een woord van dank aan de barmedewerkers van De Saen, die soms
meerdere keren per maand voor ons in actie komen.
Karin van den Berge (secretaris)

