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Redactie:  Winterkoninkje 21 

8103 BN Raalte 

Tel: 0572-357371 

E-mail: redactie@ramraalte.nl 

Internet:  www.ramraalte.nl 
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BESTUURSSAMENSTELLING: 

Voorzitter – Vacant. 

Bertus van Lente  Secretaris - 0572-357686 

Emiel Knopert  Penningmeester - 06-38827516 

Ronald Turk   Bestuurslid - 0572-363921 

Els Boxebeld   Bestuurslid - 0572-392285 

TOERCOMMISSIE: 

Wim Kruiper - 0572-360611 

Ben Bril  0645140103 

Frits ten Dam - 06-15134767 

Theo van Vilsteren - 06-50881919 

REDACTIE: 

Frank Tielbeek - 0572-357371 

Ronald Turk - 0572-363921 

Antje Kleinmeulman - 0572-393022 

Jeroen Knopert - 06-21503249 

WEBMASTER 

Ben Bril - 06-45140103 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Voor aan- en afmelden of adreswijzigingen: 

Bertus van Lente, 0572-357686 

Correspondentie adres:  de Haar 16   8101  ZJ Raalte 

secretaris@ramraalte.nl 

Lidmaatschap RAM 

€ 27,50 per jaar. Rekeningnr. NL 62 RABO 0354.5345.21 
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Voorwoord van de voorzitter motorclub RAM Raalte 

Het jaar 2018 is weer goed verlopen. Op een klein incident na, ons 

toercommissie lid Theo weet nu dat overstekende Reeën niet altijd 

uitkijken, na wat kneuzingen en materiële schade is het goed afgelopen . 

Verder zijn er mooie toerritten en weekenden georganiseerd door de 

toercommissie. Gelukkig zijn er geen grote problemen op die Duitser na, 

die achteruit reed met de MB en enkele motoren over het hoofd zag. 

Kleine materiële schade, maar dat heeft het weekend niet verpest. En is 

een ieder weer veilig thuis gekomen. Iedereen heeft, voor wat betreft het 

motorrijden,  zijn hart op kunnen halen. Voor alle voorrijders die de 

toerritten hebben voorgereden en georganiseerd:  hartelijk dank voor dit 

uitstekende werk. Tevens ook dank aan de leden en bestuursleden  die 

zich hebben ingezet om er in 2018 een geslaagd jaar van te maken met 

de verschillende activiteiten o.a. De Lenterit, Stoppelrallykids, 

Stoppelhaene, Zonneschijn toertocht, de afsluitavond die we het 

afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk uitschoten, door de medewerking van 

schietclub Heino. De verschillende commissies hebben weer een 

schitterde kalender samengesteld, met voldoende activiteiten voor 2019. 

Zijn er suggesties voor een vernieuwende activiteit, breng ze in op onze 

algemene leden vergadering. Zoals jullie weten ben ik in 2018 gestopt als 

voorzitter en deze plek is nog niet ingevuld.  Bertus heeft na  6 jaar te 

kennen gegeven te stoppen als secretaris. Om onze mooie club voort te 

zetten, doen we een dringend beroep op jullie. Meld je aan bij het bestuur 

om 1 van deze taken op je te nemen!!       

Ik hoop er samen met jullie weer een prachtig RAM jaar van te maken. Ik 

wens alle leden een mooi, maar vooral een gezond  motorjaar toe.     

Vacant Voorzitter.   Henk van der Kolk. 
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OPROEP nieuwe bestuursleden 

Een aantal bestuursleden vindt het nu langzaam aan 

welletjes en wil de fakkel overdragen. Dit blijkt echter niet 

gemakkelijk. Het lukt het ons niet de functies van 

voorzitter en nu dus ook van secretaris en bestuurslid 

ingevuld te krijgen. 

Wij roepen daarom uw hulp in : 

Wanneer u leden kent of u zelf overweegt om uw 

betrokkenheid tot de vereniging concreet gestalte te 

geven, dan horen wij graag van u. Dit kan in de vorm van 

het bekleden van een bestuurstaak of door deel te nemen 

aan een deelactiviteit. We hopen dat u voor het 

voortbestaan van de vereniging de ernst van dit bericht op 

waarde schat, want het gaat hier eerder om een noodkreet, 

dan om een oproep. 

 

Het Bestuur RAM Raalte. 
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Aan de leden van de Motorclub RAM Raalte, 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 
Algemene Leden Vergadering op Donderdag 7 maart 2019. 

 
De vergadering begint om 20.00 uur in Zaal Zwakenberg, Schoolstraat 11, Raalte. 
De agenda is als volgt : 

1. Opening. 
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2018. 

(Notulen zijn te vinden op de RAM site, Facebook onder RAM Leden en in ons INFO 

blad ). 

3. Jaarverslag 2018 door de secretaris. 

4. Financieel verslag 2018 en de begroting 2019 door de penningmeester. 

5. Verslag kascommissie. 

6. Benoeming kascommissie leden.  

De huidige kascommissieleden zijn : Martin Oosterlaken ( aftredend ). 

               : Ingrid Oosterlaken. 

7. Vaststellen contributie 2020. 

PAUZE. 

 

8. Mededelingen Toer commissie / Redactie commissie. 

Mededelingen Bestuur : StöppelKidsRally Zaterdag 1 Juni 2019. 

9. Bestuursverkiezing. 

Dit jaar periodiek aftredend:  Ronald Turk ( bestuurslid) NIET herkiesbaar 

      Bertus van Lente ( secretaris) NIET herkiesbaar 

      Vacant  ( voorzitter) SINDS 2018 

 

Een dringende oproep aan alle leden : Meld U aan voor een functie anders komt de 

continuïteit van de vereniging echt in gevaar. Dit kan via email 

secretaris@ramraalte.nl. 

 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting van de vergadering. 

Wij rekenen weer op uw aller komst.  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur. 
 
 
Bertus van Lente, secretaris. 

mailto:secretaris@ramraalte.nl
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Notulen van de algemene leden vergadering van de Motorclub RAM Raalte. 
Gehouden op 1 maart 2018 in zaal Zwakenberg te Raalte. 
 
Aanwezig waren 17 leden : Frits ten Dam, Rita Roeke - Wijnhout, Robert 
Steenbergen, Ben Bril, Gerrit Weulink, Jeroen Knopert, Theo van Vilsteren, Tonny 
Wolkorte, Annie & Bertus Vrielink, Ingrid & Martin Oosterlaken, Dick Knopert, Henk 
Elbers, Jan Vlaskamp, Piet den Ambtman, Frank Tielbeek. 
 
Aanwezige bestuursleden 5 : Henk van der Kolk voorzitter, Bertus van Lente 
secretaris, Emiel Knopert penningmeester, Els Boxebeld bestuurslid, Ronald Turk 
bestuurslid. 
 
Afwezig met kennisgeving 13 : Ben Knopert, John Roelofs, Coen Bosch, Jos 
Boxebeld, Betty & Anton Buis, Mirjam & Jeroen Reinders, Gerry van Lente, Antje & 
Bennie Kleinmeulman, Arthur ten Hof, Addie Weulink. 
 
1. Opening van de vergadering. 
 Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. De voorzitter haalde als extra aandachtspunt na voren dat de RAM 
Raalte tegenwoordig voor meerdere activiteiten wordt gevraagd voor begeleiding. 
De voorzitter stelt verder de volgende agenda punten aan de order. 

 
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2017. 
 Robert Steenbergen merkt op dat hij wel aanwezig was geweest maar later was 

gekomen. Vanuit de vergadering waren er verder geen op of aanmerking op de 
notulen van de jaarvergadering 2017. Deze werden verder goedgekeurd. 

 
3. Jaarverslag 2017 door de secretaris. 
 In een kort jaarverslag blikt de secretaris terug op de diverse activiteiten die 

tijdens het verenigingsjaar 2017 zijn geweest. Dit verslag wordt door de 
vergadering ter kennisgeving aangenomen. 

 
4. Financieel verslag 2017 / Begroting 2018 door de penningmeester.  
 Inkomsten: 
 De posten Contributie en Rente waren samen € 80,= minder dan 2016. 
 De posten Advertenties clubblad en Overige Inkomsten waren gelijk aan 2016.  
 Open Toerritten:  
 De open toertochten Ram Lente en Stöppelhaene brachten samen € 390,= meer 

op dan in 2016. 
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Uitgaven: 
 De kosten voor de posten Lidmaatschap Contributie en Bank en 

Kantoorkosten waren samen nagenoeg gelijk aan 2016. De kosten voor de 
posten Clubblad, HSNRR, Feestavond, Onkosten toertochten, Representatie 
en Kalender en website waren samen € 1320,= lager in 2017. De posten 
Vergaderingen, Verzekering, Nieuwjaarsreceptie en waren samen € 310,= 
hoger in 2017. 

 
 Conclusie: 
 Hadden we in 2016 nog een negatief saldo van € 1140,= deze is in 2017 

omgeslagen naar een positief saldo van    € 180,=. Hoofdzakelijk toe te wijzen 
aan meer inkomsten Open Toertochten en de mindere kosten Kalender en 
Website. 

 
 Begroting 2018: 
 Met dalende kosten en verbeterde inkomsten is het toch mogelijk om een 

sluitende begroting te maken. 
 
5. Verslag kascommissie. 
 De kascommissieleden van dit jaar zijn Gerrit Weulink en Martin Oosterlaken. 

Gerrit Weulink, geeft aan dat we nog steeds een geweldige penningmeester 
hebben die werkelijk alles keurig op een rij heeft staan. De kascommissie stelt de 
vergadering voor om decharge te verlenen aan het bestuur, deze wordt dan ook 
gedechargeerd met alle dank naar onze penningmeester Emiel Knopert. 

 
 

6. Benoeming kascommissie leden. 
 Martin Oosterlaken blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Voor Gerrit 

Weulink wordt een nieuw commissie lid gezocht, Ingrid Oosterlaken is bereid om 
in de commissie plaats te nemen. Gerrit wordt bedankt voor zijn inzet. 

 
7. Vaststellen contributie 2019. 
 De vergadering heeft geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur om de 

contributie voor 2019 gelijk te houden aan 2018. Het wordt dan ook vast gesteld 
op € 27,50 per jaar. 

 Hier wordt een kleine pauze in gelast. 
 
8. Mededeling toer / redactiecommissie 
 

 Vanuit de redactiecommissie. 
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- Er liggen nu hier op tafel enkele RAM Info club bladen in de nieuwe layout 
opmaak. Er ontstond een lange discussie over in welk formaat A4 of A5 en wel of 
niet in kleur afdrukken. Er werd uiteindelijk gekozen voor het formaat A5 met een 
in kleur bedrukt wit voorblad de rest wit papier zwart bedrukt.  

 
     Vanuit de toercommissie. 
- Geen mededelingen. Er komt nog wel een hele uitleg en discussie over hoe en 

wat er moet gebeuren voor als je dit jaar verkeersregelaars activiteiten wilt gaan 
doen. 

9. Bestuursverkiezing. 
 Aftredend de voorzitter Henk van der Kolk. Henk heeft zich niet herkiesbaar 

gesteld. 
 Els Boxebeld wordt door Henk bedankt met een bloemetje voor haar jaren inzet 

voor de Stöppelhaene. Ook de TC-leden Tony Wolkorte en Bertus van Lente 
krijgen van de voorzitter een bloemetje en een dankwoord voor hun inzet. Onze 
aftredende voorzitter Henk van der Kolk wordt door Ronald Turk in de bloemen 
gezet voor zijn inzet en krijgt ook een cadeau bon uitgereikt..  

  
10. Rondvraag. 
 Ben Bril : Ik heb mij aangemeld als toercommissie lid. Deze mededeling wordt 

met applaus ontvangen. 
 Ronald Turk : De voorzitter zou nog terug komen op de StöppelKidsRally. 
 Henk geeft in grote lijnen aan over het hoe en wat en waarvoor deze rally is 

bedoeld. Deze wordt gehouden op zaterdag 9 juni 2018. 
- Ook is er dit jaar mogelijk weer een fietstoer van Raalte naar Bad Bentheim, deze 

plannen zijn echter nog niet definitief. De vergadering staat niet te springen voor 
weer een fiets evenement we nemen dit mee als bestuur. 

  
11. Sluiting van de vergadering. 
 Ruim 25 minuten later dan vorig jaar, oorzaak lange discussies over de kalender, 

stöppelhaene en een nachtrit, sluit de voorzitter om 22.10 uur de vergadering en 
bedankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen fijn motor seizoen. 

 Al dus vastgesteld op 7 maart 2019. 
 
 Waarnemend Voorzitter   Secretaris 
 
 
 

     Henk van de Kolk    Bertus van Lente 
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Categorie: Motornieuws   25 januari 2019 

Randstad: meeste motor-diefstal.                                                                                       
Qua locatie is de politieregio Amsterdam-Amstelland al jaren het meest 
onveilig voor motorbezitters, ook dit jaar verdwenen daar met 447 
diefstallen de meeste motoren. De politie Eenheden Amsterdam-
Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond zijn samen 
verantwoordelijk voor ruim 58% van de diefstallen van motorrijwielen in 
2018. Het gemiddelde terugvindpercentage in deze drie Eenheden is 
slechts 19,2%. 28 % van de gestolen motorrijwielen werd door 
Amsterdam aangemeld. 

In 2018 werden er in Nederland 1602 motoren gestolen, dat is een daling 
van 1,8 % ten opzichte van 2017. Het terugvindpercentage steeg daarbij 
ook naar 21,5%, met een opvallende uitzondering voor gestolen Harley-
Davidson's, waarvan maar 3,4% wordt teruggevonden.  

 

 

 

https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws
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Beste Leden, 
 
Het Mei-weekend vindt dit jaar plaats van vrijdag 24 t/m zondag 26 mei. 
We hebben gekozen voor het gebied tussen Siegen en Giessen, van ons 
uit gezien aan de linkerkant van de A45 met een stuk van Sauerland, 
namelijk het Rothaar gebergte. 
Zie onderstaand voorlopige route. 
 

 
 
We hebben nog niet gekozen voor een hotel omdat we na jullie opgave 

gerichter kunnen zoeken naar een passend hotel, zodat we niet eerst een 

groot aantal kamers moeten reserveren, welke misschien later weer 

afgezegd moeten worden, of omdat er één of meerderen niet mee 

kunnen als de belangstelling groter is dan verwacht. 

Gelet op de hotels die mogelijk in aanmerking komen, zal de prijs voor 

een 2-persoons kamer tussen de 110 en 130 euro uitkomen. Er is zelfs 

een all inclusive hotel (incl. drankjes) voor 149 euro, dat is maar 20 euro 

duurder dan zonder all inclusive. 
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De prijzen voor een 1-persoons kamer liggen meestal wat hoger. 

Graag ontvangen we jullie opgave voor 16 februari a.s., daarbij graag 

aangeven of je eventueel een 1-persoons kamer wilt én of je bezwaar 

hebt tegen all inclusive. 

Wanneer we een geschikt hotel hebben gevonden dan krijg je bericht wat 

het hotel kost en de eventuele voorwaarden, je kunt dan alsnog beslissen 

of je wilt afzien van deelname. 

Met vriendelijke groet, Frits ten Dam. 

Toercommissie RAM Raalte 

Email: toercommissie@ramraalte.nl 

 

 

 

mailto:toercommissie@ramraalte.nl
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Beste toekomstige RAM verkeersregelaars. 
 
Verkeersregelaars die voor het eerst een E-Learning doen. 
Ga naar www.verkeersregelaarsexamen.nl  
Het scherm wat verschijnt wijst eigenlijk vanzelf...je moet eerst een 
account aanmaken.  
Voor diegene die al een keer een E-Learning hebben gedaan. 
Ga naar www.verkeersregelaarsexamen.nl  
Je kunt gelijk met de E-Learning beginnen en de code verzilveren. 
Je moet nu inloggen met de inlog gegevens die je hebt aangemaakt. 
Mocht je ze kwijt zijn kan je het op de site opnieuw opvragen. 
 

 
 
RAM Raalte heeft een evenement aangemaakt met de naam :  RAM 
Raalte E-learning. 
De toegangscode voor dit evenement is : 
DEELNRAMRaalCOWHURBIFQ 
 

http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
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DENK AAN DE HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS  - of even 
selecteren – knippen & plakken. 
 
Succes met het volgen van de instructie, als er vragen zijn schroom niet 
om te mailen of te bellen. 
Wil je bijvoorbeeld helpen bij Truckrun 2019 zorg dan dat je voor begin 
maart 2019 de instructie hebt gevolg. 
 
Bertus van Lente,  Secretaris RAM Raalte 
 
Motorreizen 

 

Natuurlijk, de Alpen zijn indrukwekkend, maar Noorwegen is dé 

natuurbestemming van Europa. Het landschap is in elke regio betoverend 

en ontzettend groen met waanzinnige uitzichten in diepe stilte. De 

schitterende natuur is zeker één van de redenen om Scandinavië te 

ontdekken. De combinatie van prachtige meren, diepe bossen en 

idyllische vissersdorpjes maakt dit gebied tot een onvergetelijke ervaring. 

Puur genieten van de mooie bergroutes met uitzicht op besneeuwde 

bergtoppen en diepblauwe wateren van de Noorse fjorden en geniet van 

de eindeloze panorama’s. 



 

  

 

1 
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Categorie: Motornieuws  31 januari 2019 

In Engeland zijn er mogelijk meer dan duizend verkochte BMW's waarbij 

de spaken van de wielen los kunnen raken. Het gaat om de R NineT 

modellenreeks, de R 1200 GS en de R 1200 GS Adventure geproduceerd 

tussen februari en juni 2018. BMW dealers in Engeland zijn in oktober al 

geïnformeerd over dit mogelijke probleem. Zij hebben de instructie 

gekregen om de motoren waar het om gaat hierop te controleren tijdens 

de eerst volgende onderhoudsbeurt. Daarnaast kunnen eigenaren die 

bezorgd zijn een gratis inspectie laten uitvoeren. De DVSA (Driver and 

Vehicle Standards Agency) in Engeland is ook geïnformeerd, zij vinden 

een recall echter niet nodig daar het probleem geen veiligheidskwesties 

geeft.  

Het probleem is ontstaan doordat er specifiek soort coating is toegepast 

op de nippels van de spaak (nummer 12 in onderstaande afbeelding). 

Hierdoor konden de spaken niet goed op spanning gebracht worden bij 

bevestiging in het wiel. BMW zelf geeft aan dat de meeste motoren al 

ondervangen zijn voor verkoop en zij toen het probleem al hebben 

verholpen, toch circuleren er op verschillende social media klachten van 

klanten die losse spaken zijn tegen gekomen bij nieuw gekochte motoren. 

In Nederland heeft de RDW geen recall ingezet. Contact met BMW 

Nederland leert ons dat zij de kwestie nog intern aan het onderzoeken 

zijn en ons zullen informeren wanneer er meer bekend is. 
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Agenda 2019: 

• Do 07-03-2019  Jaarvergadering, 20:00 uur 

• Zo 17-03-2019  Openingstoertocht, 10:00 uur, 150 km. 

                                                       

 


