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Raalte 31 januari 2017
Hierbij worden alle leden van de RAM uitgenodigd voor de
Algemene Leden Vergadering op Donderdag 2 maart 2017.
De vergadering begint om 20.00 uur in Zaal Zwakenberg,
Schoolstraat 11, Raalte. De agenda is als volgt :
1. Opening.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2016.
( Notulen zijn te vinden op de RAM site, Facebook RAM
Leden evenement en in ons INFO blad ).
3. Jaarverslag 2016 door de secretaris.
4. Financieel verslag 2016 en de begroting 2017 door de
penningmeester.
5. Verslag Kascommissie.
6. Benoeming kascommissie leden.
De huidige kascommissieleden zijn: Henk Spit ( aftredend ).
en Gerrit Weulink.
7. Vaststellen contributie 2018.
PAUZE.
8. Mededelingen Toer / Redactie commissie.
9. Bestuursverkiezing:
Dit jaar periodiek aftredend :
Emiel Knopert
( penningmeester )
herkiesbaar.
Els Boxebeld ( bestuurslid )
herkiesbaar.
10.
Rondvraag.
11.
Sluiting van de vergadering.
Wij rekenen weer op uw aller komst.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur.
Bertus van Lente, secretaris.
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Voorwoord van de voorzitter motorclub RAM Raalte
Het jaar 2016 is weer goed verlopen. Met als start het op
zetten van een nieuwe website. Wat uitstekend gelukt is. Ook
zijn er weer mooie toerritten en weekenden georganiseerd
door de toercommissie. Gelukkig zijn er geen problemen
geweest 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 een dank aan de leden en bestuursleden die zich
hebben ingezet om er in 2016 een geslaagd jaar van te
maken met de verschillende activiteiten o.a. De
Brunchtoertocht, Lenterit, Stoppelhaene, Zonneschijn
toertocht, de afsluitavond die gezellig georganiseerd was, bij
onze buren van MC Salland.
De verschillende commissies hebben weer een schitterde
kalender samengesteld, met voldoende activiteiten voor 2017.
Zijn er suggesties voor een vernieuwende activiteit, breng ze
in op onze algemene leden vergadering.
Ik hoop er met jullie samen weer een prachtig RAM jaar van te
maken.
Ik wens alle leden een mooi, maar vooral een gezond
motorjaar toe.
Voorzitter.
Henk van der Kolk.
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Motorclub RAM RAALTE
Notulen van de algemene leden vergadering van de Motorclub RAM
Raalte. Gehouden op 3 maart 2016 in zaal Zwakenberg te Raalte.
Aanwezig waren 20 leden : Antje & Bennie Kleinmeulman, Ingrid & Martin
Oosterlaken, John Roelofs, Betty Buis, Theo van Vilsteren, Frank Tielbeek,
Ben Bril, Jan Vlaskamp, Dick Knopert, Joop Elders, Henk Elbers, Tonny
Wolkorte, Arthur ten Hof, Bertus Vrielink, Piet den Ambtman, Frits ten
Dam, Gerrit Weulink, Jeroen Reinders.
Aanwezige bestuursleden 4 : Bertus van Lente secretaris, Emiel Knopert
penningmeester, Els Boxebeld bestuurslid, Ronald Turk bestuurslid.
Afwezig met kennisgeving 11 : Joke & Ton van Schie, Anton Buis, Jos
Boxebeld, Addie Weulink, Ben Knopert, Jeroen Knopert, Robert
Steenbergen, Henk Spit, Mirjam Reinders, Henk van de Kolk, Gerry van
Lente.
1.
Opening van de vergadering.
Om 20.05 uur opent de secretaris de vergadering en heet iedereen
van harte welkom. De secretaris nam als plaatsvervangend voorzitter waar
voor Henk van de Kolk deze was wegens ziekte verhinderd. De plaatsvervangend voorzitter stelt de volgende agenda punten aan de order.
2.
Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2015.
De vergadering heeft geen op of aanmerkingen op de notulen van de
jaarvergadering van 12 maart 2015, welke op onze site en in ons INFO
blad stonden. Deze worden dan ook ongewijzigd goedgekeurd.
De secretaris heeft nog een aanvulling op punt 10, zijnde de vraag
van Ben Bril inzake de kilometervergoeding. Als bestuur hebben we
besloten dat er voor het voorrijden van de weekenden, een
kilometervergoeding is vastgesteld van 0,10 cent per kilometer. Dit voor
maximaal 2 voorrijders.
3.
Jaarverslag 2015 door de secretaris.
In een kort jaarverslag blikt de secretaris terug op de diverse
activiteiten die tijdens het verenigingsjaar 2015 zijn geweest. Ook dit
verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering.
4.
Financieel verslag 2015 / begroting 2016 door de
penningmeester.
Inkomsten Algemeen:
Rente:
De rente opbrengsten voor 2015 waren € 54,=, in 2014 was dit nog € 82,=.
Het rente percentage is gedaald van 0,6% naar 0,5%.
Contributie:
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In 2015 hebben we aan contributie € 2.063,= ontvangen (76 leden).
Dit is € 30,= meer dan 2014, 4 nieuwe leden (2 leden volledige contributie
en 2 leden halverwege lid geworden) 1 lid heeft niet betaald.
Advertenties clubblad:
Met dank aan Jeroen Knopert hebben de advertenties in ons INFO
clubblad in 2015 een bedrag van € 945,- opgebracht. Er is één
adverteerder afgevallen.
Overige inkomsten:
Drivers uut Salland heeft € 100,= naar de clubkas overgemaakt, voor het
begeleiden van de “jaarlijkse truckrun”.
Ram Lente rit:
De Ram lente rit heeft meer opgeleverd dan in 2014, gelukkig zijn we uit
de negatieve cijfers, een opbrengst van € 76,= (2014 negatief saldo van €
11,=), Deelnemers 2015= 36, 2014= 23, 2013= 55 deelnemers.
Stoppelhaene rit:
Stoppelhaene rit heeft minder opgeleverd dan in 2014, 3 solo rijders meer
en 4 duo rijders minder (€ -/-22,=). In 2014 zat er nog € 30,= opbrengst in
van de verkoop van koffie. Onkosten zijn ook iets gestegen, koffiestop €
38,= meer, rest stijging in diverse kosten.
Uitgaven algemeen:
Info clubblad:
Totale kosten van het drukken en verzenden van de INFO waren € 316,=.
€ 89,= minder dan 2014, Declaratie redactie / postzegels minder dan in
2014.
Vergaderingen:
De vergader kosten zijn € 214,= meer geworden.
Kosten ledenvergadering 2015 € 306,=, 2014 kosten € 181,=.
Bestuur en Commissies vergadering 2015 € 237,=, 2014 kosten € 148,=.
Er is één vergadering meer gehouden dan in 2014.
HSNRR:
Dit jaar waren er weer geen kosten voor de RAM.
Feestavond:
De feest avond bij de Nekker in Heino waren kosten dekkend voor de
hapjes, drankjes en huur locatie, de enige kosten waren de prijzen voor de
competitie en huur karaoke set.
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Nieuwjaarsreceptie:
In 2015 hadden we een goede en gezellige bezochte nieuwjaarsreceptie.
De kosten waren lager dan in 2014, dankzij de sponsering van familie
Zwakenberg Totale kosten € 194,-. (2014 € 362,=)
Kalender en website:
De kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Kosten 2015 = € 175,=, 2014 = € 186,=.
Onkosten toertochten:
De onkosten voor de toertochten zijn gestegen met € 148,=. Kosten
stijging mede door een goed bezochte afsluitingsrit. Deelname 2015 = 23
personen, 2014 = 17 personen, extra kosten € 77,=.
Daarnaast is er een kleine kilometer vergoeding van € 71,=betaald.
Representatie kosten:
De kosten zijn met € 66,= gedaald. De kosten bestonden alleen uit het
cadeau voor de aftredende voorzitter.
Contributie:
De kosten waren gelijk aan 2014.
Verzekering:
De kosten zijn met de jaarlijkse index iets gestegen.
Bank en kantoorkosten:
De kosten voor 2015 bestonden alleen uit de bankkosten voor het
aanhouden van de rekeningen bij de bank.
Conclusie:
2015 was weer een positief jaar, + € 230,=.
Begroting 2016:
Voor 2016 is er een negatieve begroting, dit komt hoofdzakelijk door te
investeren in een nieuwe website, begrote kosten € 810,=. Er ontstaat een
discussie over de kosten van de nieuwe website, de offerte is echter
getekend en we gaan er als bestuur vanuit dat de site dan weer jaren mee
kan. Daarnaast word het ook steeds moeizamer om de adverteerders over
te halen om te blijven adverteren in de RAM INFO, € -120,=.
5.
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Verslag kascommissie.

De kascommissieleden van dit jaar zijn Henk Spit en Piet den
Ambtman. De kascommissie leden hebben de administratie van de
penning meester grondig gecontroleerd en konden geen onregelmatig
heden vinden in de kasboeken. De kascommissie stelt de vergadering voor
om decharge te verlenen aan het bestuur, deze wordt dan ook
gedechargeerd. De penningmeester wordt door de kascommissie bedankt
6.

Benoeming kascommissie leden.
Henk Spit blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Voor Piet den
Ambt man wordt een nieuwe liefhebber gezocht, Gerrit Weulink is bereid
om in de commissie plaats te nemen. Met algemene stemmen wordt Gerrit
als nieuw kascommissielid aangesteld. Piet wordt bedankt voor zijn inzet.
7.

Vaststellen contributie 2017.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen het voorstel van het
bestuur om de contributie voor 2017 gelijk te houden aan 2016. Het wordt
dan ook weer vast gesteld op € 27,50 per jaar dit besluit wordt met applaus
ontvangen door de leden.
Hier wordt een kleine pauze in gelast.
8.

Mededeling toer / redactiecommissie

Mededelingen vanuit de toercommissie.
Thomas Koetsier heeft vorig jaar aangegeven dat hij uit de
commissie wil.
Wegens afwezigheid kunnen we hem tijdens de vergadering niet
bedanken maar we zullen zorgen dat er een attentie bij hem thuis komt.
Het goede nieuws, er is al een plaatsvervanger. Frits ten Dam heeft
zich al spontaan gemeld als lid bij de commissie. Deze mededeling wordt
door de vergadering met applaus ontvangen.
Mededeling vanuit de redactiecommissie.
Vanuit de vergadering komen er opmerkingen over de opmaak van
ons clubblad. Frank Tielbeek geeft uitleg over hoe dit kan ontstaan, het
heeft zeker de aandacht van de redactie.
Antje Kleinmeulman merkt op dat de rubriek “De Acht vragen aan” al
langere tijd bestaan uit, jawel zeven vragen. Meerdere leden was dit nog
niet opgevallen.
9.

Bestuursverkiezing.
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Aftredend zijn bestuurslid Ronald Turk en secretaris Bertus van
Lente. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen
tegen kandidaten gemeld dus worden ze beide herkozen.
Dit lijkt het ideale moment om enkele leden te bedanken voor de door
hun geleverde diensten. Het betreft de leden Betty Buis en John Roelofs.
Betty wordt door Els Boxebeld bedankt voor haar inzet voor de
Stöppelhaene commissie en krijgt een mooie bos bloemen aangeboden.
John krijgt van Ronald Turk lovende toegeworpen voor zijn jaren
inzet voor de website en neemt daarvoor een bos bloemen in ontvangst.
10. Rondvraag.
Gerrit Weulink : Hij heeft eerder een opmerking dan een vraag.
Het bestuur moet zorgvuldigheid betrachten bij de uitvraag van wie
WEL of wie NIET digitaal het clubblad wil ontvangen.
Antwoord : Na een stevige discussie wordt er besloten dat iedereen
nog 1x een analoge versie krijgt. Met daarin het verzoek als men een
analoge versie wil blijven ontvangen in de toekomst, ook al hebben ze een
email adres, ze dit moeten doorgeven aan de secretaris. Geen reactie
betekent dus dat je de digitale versie gaat blijven ontvangen.
Frank Tielbeek : Is er al meer bekend over de Stöppelhane rit.
Antwoord : Er zijn gesprekken gaande met de Stöppelhaene. Henk
onze voorzitter voert deze gesprekken maar die is helaas ziek.
Bertus Vrielink : Het is jammer dat Ledenpraat op de website niet
meer wordt gebruik alles gaat blijkbaar nu via Facebook.
Antwoord : Ja, dat klopt FB is veel dynamischer als een statische
website.
Els Boxebeld : Er zijn klachten over de gereden snelheid bij
toertochten.
Antwoord : De eerste rijder achter de voorrijder bepaald in principe de
snelheid. Gaat het te snel dan moet je dus meer voorin gaan rijden of
eventueel zelf als eerste achter de voorrijder gaan rijden.
11. Sluiting van de vergadering.
Ruim een kwartier later dan vorig jaar, oorzaak lange discussies over de
website en de digitale INFO, sluit de voorzitter om 21.35 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst en wenst ieder een fijn motor
seizoen.
Al dus vastgesteld op 2 maart 2017.
Voorzitter Henk van de Kolk
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Secretaris Bertus van Lente
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Wie gaat er mee met het lange mei weekend
Vrijdag 19 / Zaterdag 20 / Zondag 21
Mei 2017
De TC ( toercommissie ) heeft een voorlopige optie genomen op een
mooi hotel in de Duitse deelstaat Hessen in de regio Vogelsberg.
Het betreft hotel : Landgasthof Kupferschmiede
Mühlstrasse 10
D-63679 Scholten-Rainrod
Tel : +49 6044 98 0000
Web: http://www.landgasthof-kupferschmiede.de
Hun arrangement bestaat uit :
· Twee overnachtingen in een tweepersoonskamer voorzien van
douche/toilet. Ontbijt.
2 x 3-Gangen-menu.
· Carport om motoren te stallen.
Dit voor € 116,00 in een DZ en € 124,00 in een EZ.
( DZ is een Doppelzimmer EZ is een Einzelzimmer )
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Graag jullie opgave voor dit weekend, let op er zitten kosten verbonden aan het annuleren van je boeking. Onze optie betreft 7 DZ
en 3 EZ kamers maar er zijn hopelijk nog extra kamers beschikbaar.
Onderstaande leden hebben eerder hun belangstelling kenbaar
gemaakt voor dit weekend, maar ook zij moeten hun definitieve
opgave doen voor :

27 Maart 2017
-

Coen Bosch
Joke & Ton van Schie
Marcel Wonink
Dick Knopert
Martin Oosterlaken
Frits ten Dam
Piet den Ambtman
Jeroen Reinders

EZ

-

Tonny Wolkorte
Robert Steenbergen
Irma & Theo van Vilsteren
Els & Jos Boxebeld
Hans Huis in ’t Veld
Ben Bril EZ
Bertus van Lente EZ
Henk van de Kolk

Namens de TC : Bertus van Lente
E-mail : bertus.vanlente@gmail.com
Tel
: 0572 - 35 76 86 of 06 - 100 98 247
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Voorrijders gezocht voor de RAM toertochten
De Toercommissie (TC) is op zoek naar voorrijders voor
onderstaande toer tochten. Laten we met zijn allen proberen hier in
invulling aan te geven zodat niet alles op de schouders komt van de
TC. Opgave kan via onderstaande opgavestrook of op de
jaarvergadering bij één van de TC-leden.
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Versterking Stöppelheane Commissie
Wie van de RAM leden komt de Stöppelhaene commissie
versterken. Vorig jaar is Betty Buis uit de commissie gestapt
en staat Els Boxebeld er alleen voor. We zijn als bestuur
naarstig opzoek naar leden die haar willen helpen. Heb je
belangstelling neem dan snel contact op met haar. Els is
bereikbaar via onderstaand telefoon of mobiele nummer of
emailadres. Het maakt haar niet uit hoe je het doet als je het
maar doet.
Els Boxebeld

Email

Telefoon : 0572 – 392285
Mobiel
: 06 - 14616062
: els_boxebeld@hotmail.com
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Wegraceboek stopt

Na 26 uitgaven zal het Wegraceboek over 2016 er niet meer
komen, zo meldt uitgever Veldhuis Media op haar website. Als
oorzaak wordt "rentabiliteit" vermeldt, wat neerkomt op niet
genoeg verkopen om de kosten terug te verdienen. Het
Wegraceboek werd gemaakt door fotograaf/journalist Henk
Keulemans en voormalig journalist Hans van Loozenoord en
beschreef steeds het afgelopen seizoen in de
wereldkampioenschappen motorsport, met de nadruk op de
MotoGP grand prix. Daarnaast was er ruimte voor een overzicht
van World Superbikes en het ONK wegrace. De link met
motorblad Moto73 is daarbij altijd belangrijk geweest, Veldhuis
was in het verleden de uitgever van dit blad, voordat het verkocht
werd aan Sanoma. Bij die verkoop bleef Veldhuis als drukkerij
zelfstandig bestaan, waarbij er door Het Wegraceboek en
programmaboekjes van het TT-Circuit toch contact bleef met de
motorwereld. Voor de liefhebbers zal de collectie op de
boekenplank dus niet meer uitgebreid gaan worden.
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Kijk uit! een TESLA !
Onlangs raakte een motorrijdster zwaargewond bij een ongeval
waarbij ze werd aangereden door een zelfrijdende Tesla. Uit diverse
onderzoeken bleek dat motorfietsen mogelijk niet worden opgemerkt
door de sensoren van de Tesla. In een gezamenlijke brief aan het
RDW, eisen de MAG, KNMV, MAG en deFEMA nu uitleg over dit
ongeval. Vooral het feit dat door de RDW een typegoedkeuring is
afgegeven voor dit voertuig, roept vragen op aangaande de
toelatingseisen en methodes van testen. Uit een Amerikaans
onderzoek zou tevens zijn gebleken dat in meer dan 40% van de
testen, motorfietsen niet, of niet afdoende worden opgemerkt. FEMA,
MAG en KNMV zoeken nu via de druk van publiciteit een manier om
de RDW tot een antwoord te bewegen.
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RAM afsluitingsavond 05-11-2016
Voor de jaarlijkse afsluitingsavond had de organisatie dit jaar het
clubhuis van Motorclub Salland bij Lemele gehuurd. Dit clubhuis is
geheel in eigen beheer van de Motorclub en van binnen voorzien van
fraaie wandschilderingen van oldtimers. Na de koffie was het weer tijd
voor de uitreiking van de prijzen voor de RAMMER van het jaar. (dit
was Dick Knopert die weer de meeste kilometers gereden had.) Ook
de nummers 2 en 3 en de Duopassagiers kregen een prijs. Uiteraard
werden ook de toercommissie en andere organisaties bedankt door
onze voorzitter Henk. Daarna moest er ook nog flink gezongen
worden door de jongens tegen de meisjes. Hierbij werden om beurten
diverse vooroordelen naar de andere kant gezongen waarna de
overkant hier maar al te graag weer op antwoorde! Uiteindelijk werd
dit toch vreedzaam afgesloten met een gezamenlijke toast op de
RAM. Natuurlijk was er naast de drank ook voor heerlijke hapjes
gezorgd zodat we met dank aan de organisatie, een fantastische
avond hadden! De redactie.
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10 Redenen waarom je een vrouw met een
motorfiets moet daten.
Een partner kiezen is iets zeer gevoelsmatig en je hebt het niet
altijd helemaal in de hand. Maar als je dan toch kunt kiezen,
raden we je aan om een vrouw te kiezen die met de motor rijdt.
Daar zijn een heleboel goede redenen voor en de 10
belangrijkste sommen we hier op : Lezer, je zult ons eeuwig
dankbaar zijn. Graag gedaan, trouwens.
1. We reizen licht. Het is wetenschappelijk bewezen dat alles
wat je nodig hebt om te reizen, in een tanktas past.
Motorrijdsters huldigen dat principe. In plaats van 6 paar
schoenen, drie jassen en een stuk of wat kleedjes, nemen we
enkel mee wat noodzakelijk is. Dat scheelt in tijd en in
reisplezier. De kans bestaat dat we een coole tanktas hebben
die zelfs als handtas dienst doet.met overtollige

2. We zijn goedkoop. En dat bedoelen we in de beste zin van
het woord. Vergeet de Mojito’s van 15 euro en de gegrilde
zeebaars van 34 euro. Meestal volstaat een biertje of een goed
glas wijn op een evenement of aan de toog. En een hamburger
tegen de honger. Alsof dat niet genoeg is, komen motorrijdsters
ook meestal opdagen met een gevulde benzinetank! oor mij en.
3. We begrijpen je.
Kom je opdagen gekleed als een
motorheld met je glimmende sportmotor en neem je daarna de
rustige route, die uiteindelijk een omweg betekent van een uur
over bochtige en vaak stoffige wegen? We begrijpen dat
helemaal. Meer zelfs, als je zoiets doet, vinden we je nog
leuker! We zijn zelf ook gek op stoffige wegen en minder
alledaagse outfits nu en dan. mag al eens wat gekker zijn
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4. We zijn harde tantes. Nog iets dat bijna- wetenschappelijk
vastgesteld is: als je met een motor rijdt, val je vroeg of laat. Been
there, done that. En als het nog eens gebeurt, doen we er niet flauw
over. Het is moeilijk om een motorrijdster te doen huilen. Misschien
als de rekening voor die beschadigde kuip aankomt!
5. Gekke ex-vriendinnen zijn bang van ons!
Het doet er niet
toe met welke motor we rijden (ze zou het verschil toch niet kennen),
maar je halfgekke ex heeft schrik van ons. Als ze je zien picknicken in
het park met een meisje met een helm bij zich, op de dag waarop
jullie anders drie jaar samen waren geweest, blijft ze toch uit de buurt.
In de rangorde van bad-ass meisjes staan we helemaal bovenaan
gerangschikt. Net na de vrouwelijke paracommando’s. En Pink. Hg in de
6. We houden van leer! Daar hoeft geen extra uitleg bij.

Passende outfit, schat ?
7. We steunen je op een manier die je nog niet kende.
Zoals
elke man die in een relatie zit weet, moeten alle grote aankopen
goedgekeurd worden door de vrouw. Dus heb je er alle belang bij dat
je vrouw van motoren houdt. Wij zullen je niet alleen begrijpen als je
die oude scrambler koopt, de kans bestaat zelfs dat je hem voor je
verjaardag krijgt, incl een passende outfit. Als je daarna een maat
tegenkomt die je vertelt

20

dat hij een motor niet mocht kopen van zijn vrouw, draai het mes
gerust rond in de wonde. Vertel hem dat jouw vrouw je een motor
kocht. En die uitrusting erbij!
8. Het is goed voor je gezondheid!
Bereken de
belasting maar eens die het meenemen van een passagier voor je
meebrengt. 65 kg extra over duizenden kilometers, dat laat zich
voelen aan je rug én aan je motorfiets. Een vrouw die met haar eigen
motor rijdt, verlengt je leven met ca. 32 jaar. Of iets minder. In elk
geval: goed voor je gezondheid.

9. Je moeder zal gek op ons zijn. Misschien geeft ze het niet
onmiddellijk toe, maar je moeder hoopt heimelijk dat je zult samen zijn
met een sterke vrouw. Dit is de grote troef die je kunt uitspelen nadat
je haar vertelt heb dat je vriendin een tattoo artiest is die iets
bijverdient in een stripclub. Je moeder zal dat alles vergeten als ze
hoort dat je vriendin met de motor rijdt. “Dan weet ze; die is
sterk!”(Trouwens, de meeste motorrijdsters zijn geen paaldansende
tattoo artiesten!)
10. Elke man is jaloers op je! Vertel een vriend dat je vriendin met
je motor rijdt en zijn fantasie schakelt onmiddellijk naar de zesde
versnelling. Goed zo. Waarom? Zie hieronder!
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De 8 vragen aan : Rita Roeke-Wijnhout
Bijna 54 jaar, Ik woon in Heino samen met Henk en Zoon Nick.
Dochter Myrza woont in Zwolle.
Wat was je eerste motorervaring?
Hemelvaartdag 2013,bij Henk achterop de VFR … met de RAM.
Het was een mooie tocht en een gezellige dag. Ik ben wel erg blij
dat we nu BMW rijden, dat zit een stuk comfortabeler!!!
Omschrijf je eerste motor.
Mijn enige echte eerste motor is een PUCH MAXI, metallic rood,
superding!!
Welke motor rij je nu, en wat is daar zo bijzonder aan?
BMW GS 1200, ik zit heerlijk achterop, het bijzondere is dat we
vele kilometers maken zonder dat ik een “houten kont”krijg.
Indien geld in overvloed, welke motor zou je dan kopen?
Sorry hoor, maar dat wordt voor mij geen motor, dan kies ik voor
een helikopter, ha, ha.
Wat was je grootste pechgeval ooit?
Omdat ik dus geen motor rij….. mijn grootste pechgeval ooit is
geweest toen ik samen met een vriendin aan het fietsen was en we
zoveel schik hadden dat ik niet oplette en achterop een stilstaande
auto knalde…de schik was gelijk over.
Wat zijn je hobby’s ?
Wandelen, vakantie, filmpje, koken.
Wat zou je willen veranderen in de club, of een leuk
idee/suggestie ?
Natuurlijk zou het super zijn als er nieuwe leden bijkomen.

IK geef de pen door: aan Marcel Wonink.
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Contributie 2017,
Geachte RAM leden,
Het motorseizoen 2017 is weer begonnen, dat betekent dat de
contributie 2017 weer voldaan moet worden.
Voor leden die zelf de contributie overmaken kan dat op de
volgende rekening:
NL62 RABO 0354 5345 21, Te name van R.A.M. met vermelding
van “Contributie 2017”.
De leden die gebruikmaken van automatische incasso, word de
contributie in week 10 geïncasseerd.
PS. Leden die gebruik willen maken van automatische incasso, graag
een e-mail versturen naar penningmeester@ramraalte.nl, met
vermelding van uw rekeningnummer en naam.
De contributie word dan automatisch geïncasseerd in week 10.

Met vriendelijke groeten,
Emiel Knopert
Penningmeester RAM Raalte
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agenda:
Do. 2-3-2017 Jaarvergadering 20.00 uur
Zo. 26-3-2017 Openingstoertocht 150 km. 10.00 uur
Do. 6-4-2017 Avondtoertocht 100 km. 19.00 uur
Zo. 9-4-2017 Koekstad rit 200 km. 09.30 uur MTK De
IJsselrijders
Zo. 16-4-2017 Paastoertocht 200 km. 09.30 uur MC Salland
Zo. 30-4-2017 RAM Lenterit 200 km. 09.00 / 11.30 uur RAM
Zo. 7-5-2017 Zondagochtendrit 150 km. 08.30 uur
Do. 11-5-2017 Avondtoertocht 100 km. 19.00 uur
Vrij/Zat/Zon. 19/20/21 Mei weekend 900 km RAM

Kopie inleveren voor 15-04-2017
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