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Voorwoord van de Voorzitter.
Beste Rammers en Ramsters, het is 2018, onze eerste activiteit ligt
alweer achter ons, de Nieuwjaars borrel…..! Er is gezellig geproost op
een nieuw motorjaar en op mooie en gezellige toertochten die weer in
elkaar zijn gezet door de toercommissie. Ook de andere commissies zijn
niet vergeten. Allemaal dragen ze hun steentje bij in 2018. Er zijn er wel
veranderingen in de loop der jaren, zo worden wij regelmatig gevraagd
voor het begeleiden en inzet voor organisaties zoals de Truckersrun,
Stoppelkidsrally, nieuw op te zetten de fietstocht van Raalte- BadBentheim- Raalte. Hieraan gekoppeld is de nieuwe werkwijze voor de
verkeersregelaars. Deze wordt niet meer op het Gemeentehuis in Raalte
gegeven, maar gaat volgens een E-learning thuis achter de Pc.
(Informatie bij de secretaris) Deze is goed te volgen, in een tijdbestek
van een goed halfuurtje is hij te doen, dus schroom niet en volg de
cursus. Hoe meer leden dit volgen hoe beter. Een mogelijkheid is dat wij
elkaar eventueel aflossen bij de activiteiten. Dan het leden aantal bij onze
club, ik heb het al vaker aangekaart, die loopt terug, wij zijn aan het
vergrijzen, kun je ook zien als de meesten hun helmen afzetten… of ze
hebben andere ouderdoms- verschijnselen. Bij de clubs in de omgeving is
het niet anders, een ieder zit met die problemen. Wij als RAM moeten
toch zien dat het niet te ver terug loopt. Mijn oproep is dan ook om je
vrienden, bekenden in jullie omgeving die ook eens mee willen met een
gezellige groep motorrijders, mee te brengen. Wie weet komen er nieuwe
leden bij. In 2017 zijn de motor verkopen gestegen, daar kan het niet
aanliggen. Wij hebben ook als RAM onze actie uitgebreid, door ons te
laten zien op de motorbeurs in Utrecht in combinatie met L.O.O.T.
promoten wij ons daar.
Zo nu voor even genoeg informatie uit deze pen en op naar een mooi
motorjaar 2018. De Voorzitter.
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Beste leden,
Nog een aantal weken te gaan en dan is het weer zover, haal je motor uit
zijn winterslaap en maak het gereed voor de…..
Openingstoertocht op Zondag 18 maart 2018
We vertrekken om 10:00 uur vanaf de Domineeskamp voor een tocht van
plusminus 100 kilometer. Rond 12:00 uur verwachten we terug te zijn in
Raalte om dan vervolgens gezamenlijk te brunchen bij: Taveerne Tivoli,
Zwolsestraat 63, 8101 AB Raalte.

De kosten voor deelname aan de brunch zijn € 6,50 per persoon voor
leden en € 14,00 voor niet leden.
Leden die niet hebben deelgenomen aan de toertocht zijn uiteraard
ook hartelijk welkom.
Opgave vóór 11 maart a.s. via toercommissie@ramraalte.nl of bij een van
de toercommissie leden.
We hopen op een grote opkomst bij deze eerste activiteit van het seizoen
2018!
Toercommissie RAM Raalte.
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Mei Weekend 2018

Hallo Rammers,
Voorlopig zijn er 8 twee persoons en 2 één persoons kamers in het
Weserbergland bij Gasthaus Zur Fähre in Herstelle gereserveerd voor
25 t/m 27 Mei 2018. Het Weserbergland ligt achter Bielefeld en tegen de
Harz aan, de aanrijroute is ongeveer 300 km. De kosten voor een één of
twee persoons kamer inclusief halfpension zijn € 94,00 p.p. De motoren
kunnen onder dak op de afgesloten binnenhof worden geparkeerd.
Wil je mee, geef je dan zo snel mogelijk op!!
Graag jullie reactie voor het eind van het jaar naar emailadres:
ftd750@gmail.com of bel, stuur een sms bericht naar +31-6-15134767
Dan kunnen we de benodigde kamers reserveren, geef ook op als je een
één persoons kamer wil. Wanneer er meer personen graag een één
persoons kamer willen dan kunnen we informeren of het mogelijk is een
twee persoons kamer voor 1 persoon te reserveren.
Per 1 april moeten we de definitieve opgave doen en dan zijn er ook
annuleringskosten verschuldigd.
Meer informatie over het hotel kun je vinden op: http://www.gasthauszur-faehre.de/
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Geachte RAM leden,
Het motorseizoen 2018 is weer begonnen, dat betekent dat de contributie
2018 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 2018”.
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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Raalte, 31 januari 2018
Aan de leden van de Motorclub RAM Raalte,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de
Algemene Leden Vergadering op Donderdag 1 maart 2018.
De vergadering begint om 20.00 uur in Zaal Zwakenberg,
Schoolstraat 11, Raalte.
De agenda is als volgt:
1. Opening.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017.
( Notulen zijn te vinden op de RAM site, Facebook onder RAM
Leden en in ons INFO blad ).
3. Jaarverslag 2017 door de secretaris.
4. Financieel verslag 2017 en de begroting 2018 door de
Penningmeester.
5. Verslag Kascommissie.
6. Benoeming kascommissie leden.
De huidige kascommissieleden zijn: Gerrit Weulink ( aftredend ).
: Martin Oosterlaken.
7. Vaststellen contributie 2019.
PAUZE.
8. Mededelingen Toer / Redactie commissie.
9. Mededelingen Bestuur.
10.
Bestuursverkiezing:
Dit jaar periodiek aftredend : Henk v/d Kolk ( voorzitter ) NIET
herkiesbaar.
Mocht u als lid interesse hebben in deze functie dan kunt u zich tot
voor de algemene ledenvergadering melden bij de secretaris. Dit
kan via telefoon nummer 0572-357686 of via email
secretaris@ramraalte.nl.
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11.
Rondvraag.
12.
Sluiting van de vergadering.
Wij rekenen weer op uw aller komst.
Met vriendelijke groet namens het bestuur.
Bertus van Lente, secretaris.
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Notulen van de algemene leden vergadering van de Motorclub RAM
Raalte.
Gehouden op 2 maart 2017 in zaal Zwakenberg te Raalte.
Aanwezig waren 24 leden : Ingrid & Martin Oosterlaken, Addie & Gerrit
Weulink, Ben Bril, Jan Vlaskamp, Dick Knopert, Joop Elders, Henk
Elbers, Tonny Wolkorte, Bertus Vrielink, Piet den Ambtman, Frits ten
Dam, John Roelofs, Betty Buis, Theo van Vilsteren, Frank Tielbeek,
Arthur ten Hof, Ben Knopert, Jeroen Knopert, Jos Boxebeld, Marcel
Wonink, Henk Spit, Rita Roeke.
Aanwezige bestuursleden 5 : Henk van der Kolk voorzitter, Bertus van
Lente secretaris, Emiel Knopert penningmeester, Els Boxebeld
bestuurslid, Ronald Turk bestuurslid.
Afwezig met kennisgeving 9 : Joke & Ton van Schie, Antje & Bennie
Kleinmeulman, Mirjam & Jeroen Reinders,
Anton Buis, Hans Blanke, Robert Steenbergen.
1. Opening van de vergadering.
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. De voorzitter stelt de volgende agenda punten aan de
order.
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2016.
De vergadering heeft geen op of aanmerkingen op de notulen van de
jaarvergadering van 3 maart 2016, welke op de site, Facebook en in
ons INFO blad stonden. Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2016 door de secretaris.
In een kort jaarverslag blikt de secretaris terug op de diverse activiteiten
die tijdens het verenigingsjaar 2016 zijn geweest. Dit verslag wordt door
de vergadering ter kennisgeving aangenomen.
4. Financieel verslag 2016 / Begroting 2017 door de penningmeester.
Inkomsten:
De posten Contributie en Overige inkomsten waren samen
nagenoeg gelijk aan 2015.
De posten Rente en Advertenties clubblad leverden samen € 130,=
minder op in 2016.
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Open Toerritten:
De open toertochten Ram Lente en Stöppelhaene leverden samen €
100,= minder op in 2016.
Uitgaven:
De kosten voor de posten Representatie, Lidmaatschaps
Contributie, Verzekering en Bank en Kantoorkosten waren samen
nagenoeg gelijk aan 2015. De kosten voor de posten Clubblad,
Vergaderingen, Feestavond en Nieuwjaarsreceptie waren samen €
190,= lager in 2016. De posten HSNRR, Kalender en website en
Onkosten toertochten waren samen € 1340,= hoger in 2016.
Conclusie:
Hadden we in 2015 nog een positief saldo van € 240,= deze is in 2016
omgeslagen naar een negatief saldo van € 1.140,=. Hoofdzakelijk
ontstaan door de posten Kalender & Website en Onkosten
toertochten.
Begroting 2017:
Met de stijgende kosten en tegenvallende inkomsten is het niet meer
mogelijk om een sluitende begroting te maken. Ben Knopert had nog
een opmerking over de onkosten vergoeding voor de weekend
toertochten, hij kende verenigingen waar deze kosten werden verdeeld
onder de deelnemers van zo’n weekend.
5. Verslag kascommissie.
De kascommissieleden van dit jaar zijn Henk Spit en Gerrit Weulink.
Het kascommissielid Henk Spit geeft aan dat hij ditmaal het genoegen
heeft gekregen om deze gemeenschap te mogen toespreken. Hij leest
dan ook voor uit eigen werk. Hij geeft aan, ook namens Gerrit Weulink,
dat we een geweldige penningmeester hebben die werkelijk alles keurig
op een rij heeft staan, dit heeft hij wel eens ergens anders gezien. 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.
Gerrit Weulink blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Voor Henk
Spit wordt een nieuw commissie lid gezocht, Martin Oosterlaken is
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bereid om in de commissie plaats te nemen. Henk wordt bedankt voor
zijn inzet.
7. Vaststellen contributie 2018.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur
om de contributie voor 2018 gelijk te houden aan 2017. Het wordt dan
ook vast gesteld op € 27,50 per jaar.
8. Mededeling toer / redactiecommissie
Vanuit de toercommissie.
- We hebben een hotel op het oog deze heeft echter niet genoeg 2 p.
kamer maar nog 4 p. kamer vrij.
De vraag is dan ook of wij dit willen ?
Antwoord : De vergadering gaf aan, dat we het stadium van Jeugd
herberg al wel waren ontgroeid.
- De RAM zal dit jaar de regio activiteit organiseren voor de
deelnemende clubs, er wordt gedacht aan een gezamenlijke toertocht
met de start in Raalte en MC Salland of MTC Dalfsen als eindpunt.
Vanuit de redactiecommissie.
- Ook dit jaar geeft de redactie aan dat ze graag meer copy aangeleverd
willen krijgen voor het clubblad.
En dan niet alleen verslagen of notulen maar met name andere leuke
stukjes die over het motorrijden zelf gaan.
Ben Bril komt met de opmerking : “Is het geen tijd voor een nieuwe
layout voor het clubblad “.
De huidige opmaak is gedateerd en niet meer van deze tijd. Het lijkt wel
of het komt uit de tijd van de oude stencil machine. Een nieuwe frisse
en fruitige opmaak moet kunnen, zeker nu we al meer dan 70% digitaal
rond sturen.
- Als aanvulling op het digitaal versturen komt de voorzitter nog met de
vraag : “Wie is voor digitaal uit leveren van de kalender”. Na een lange
discussie over het voor en tegen van een digitale kalender en het
gebruik en gemak van een analoge nemen we een besluit. Hij blijft
analoog.
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9. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn bestuurslid Els Boxebeld en penningmeester Emiel
Knopert. Beide leden hebben zich herkiesbaar gesteld. Beide leden
worden dan ook herkozen.
Één van de activiteiten van Els was het organiseren van de
Stöppelhene, zij heeft vorig jaar aangegeven dat ze hiermee stopt. We
zijn dus opzoek naar een lid die dit werk wil overnemen. Het grootste
deel van het werk is het regelen van de bezetting van de inschrijftafel
en de bemensing van de verkeersregelaars. De rest doet Marcel.
10. Rondvraag.
Frits ten Dam : Is er al contact geweest met de organisatie van de
Zonneschijnrit wat betreft communicatie ?
Antwoord : Staat op de agenda van de voorzitter voor april.
Martin Oosterlaken : Is er al iets geregeld voor de Truckrun.
Antwoord : De mail is doorgestuurd naar de leden maar deze moeten
zelf contact opnemen met Stefan Hondeveld.
Tony Wolkorte : De Lente rit is dit jaar 30 April en we gaan richting de
Weerribben in de kop Overijssel
Henk van der Kolk : Ik heb nog een idee. Het organiseren van een
Nacht/Avond rit is hier belangstelling voor ?
Antwoord : De belangstelling is er, we gaan dit het opstarten.
11. Sluiting van de vergadering.
Ruim 10 minuten later dan vorig jaar, oorzaak lange discussies over de
kalender, stöppelhaene en de nachtrit, sluit de voorzitter om 21.45 uur
de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen
fijn motor seizoen.
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WANTED: VOORZITTER
Onderstaande mail heeft het bestuur ontvangen van zijn voorzitter Henk
van der Kolk:
Beste bestuursleden,
Ten eerste voor iedereen een gelukkig, gezond en een mooi motorjaar
gewenst voor 2018.
Dan het volgende, mijn voorzitterschap voor de RAM loop dit jaar af.....!
En ik ben van voornemend om deze niet verder door te zetten!
Ik stel mij ook niet meer herkiesbaar, voor het voortzetten als voorzitter
van de RAM.
Met vriendelijke groet,
Henk van der Kolk
Voorzitter RAM Raalte

Daarom deze oproep: Wie zich geroepen voelt om een rol van betekenis
te spelen in het bestuur van onze club, kan zich hiervoor kandidaat stellen.
Je doet dit door een mailtje te sturen naar secretaris@ramraalte.nl. We
zullen dan samen bekijken welke rol er het best door wie kan ingevuld
worden, maar uiteindelijk zal het wel de Algemene Leden Vergadering zijn
die zal stemmen op de kandidaten.
Aarzel dus zeker niet om ons aan te spreken als je interesse hebt. We
gaan niet liegen en zeggen dat het allemaal een fluitje van een cent zal
zijn, maar laat dat je zeker niet afschrikken. Wij als bestuur doen onze job
met veel plezier, en willen zoveel mogelijk mensen betrekken in de werking
van onze club.
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Alles over MOTORbeurs Utrecht 2018: tijden, parkeren,
Bron : Motornieuws
MOTORbeurs Utrecht 2018 wordt van donderdag 22 tot en met zondag
25 februari 2018 gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht
Openingstijden MOTORbeurs 2018:
•

Donderdag 22 februari 2018: 10:00 - 21:00 uur

•

Vrijdag 23 februari 2018: 10:00 - 22.00 uur

•

Zaterdag 24 februari 2018: 10:00 - 18:00 uur

•

Zondag 25 februari 2018: 10:00 - 18:00 uur

Voor motorrijders is parkeren tijdens MOTORbeurs Utrecht gratis,
navigatieadres Fentener van Vlissingenkade 1, 3521 AA, Utrecht
Voor Auto’s, volg parkeeraanwijzingen ter plaatse.
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Laatste oproep analoge kalender 2018
Geachte leden, jullie hebben dit jaar geen analoge kalender 2018
ontvangen, dit omdat we deze digitaal hebben verstuurd naar de leden
met een bij ons bekend emailadres.
Wil je de kalender alsnog ontvangen of toch liever op papier hebben
stuur dan een e-mail of doe een belletje naar :

secretaris@ramraalte.nl

telefoon

06 10098247

De geprinte versie ligt dan klaar tijdens de openingsrit op Zondag 21 maart
2018 of wordt als nog per post verstuurd.
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Nieuw in 2018 Yamaha Niken
Volledig nieuw concept in de motorfietssector
Unieke wendbaarheid
Speciaal gevoel van voorwielgrip, vertrouwen en remmen
Hellingshoek van maximaal 45 graden
847cc, driecilinder, vloeistofgekoeld, DOHC 'CP3' motor
Dubbele 15-inch voorwielen met 410 mm spoorbreedte, 17-inch
achterwiel
Twee Ø 298 mm remschijven vóór en één Ø 282 mm remschijf achter
Beschikbaarheid en prijs
De eerste 2018 Niken motoren, bestemd voor de Europese markt, zullen
online besteld kunnen worden. De openingsdatum voor online
reserveringen en de adviesverkoopprijs van de Yamaha Niken zullen in
de komende maanden worden aangekondigd.
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Verkoopcijfers motorfietsen: Bijna 19% groei in januari
Categorie: Motorbranche
05 februari 2018

In de eerste maand van het nieuwe jaar is het aantal verkochten
motoren met bijna 19% gegroeid ten opzichte van dezelfde maand in
2017. KTM staat bovenaan met 166 verkochte modellen, BMW heeft
de tweede plaats ingenomen met 122 verkochte motoren en Yamaha
maakt de top 3 compleet met een totaal van 90 motoren. Het
segment waarin de meeste motoren werden verkocht is de groep van
249 tot 350 cc motoren, de groep van 1151-1250 cc komt op de
tweede plaats. De groei in Nederland is positief maar nog niet zo
positief als in België, daar werd een groei van 49% genoteerd.

Bron: VWE
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Moppen.
DE BEER EN HET KONIJN
De beer en het konijn hebben altijd ruzie. Het konijn jat altijd de wortelen
van de beer en de beer probeert het konijn dan te pakken. Op een dag
als het konijn weer achtervolgd wordt door de beer staat er ineens een
kikker op het pad. De kikker zegt:
“Hallo hallo, ik ben geen echte kikker maar ik ben een tovenaar. Jullie
mogen allebei 3 wensen doen.”
De beer zegt zijn eerste wens: “Ik wens dat alle beren in dit bos vrouwtjes
worden.” “Uw wens is uitgekomen. Alle beren in dit bos zijn nu
vrouwtjes.” Dan mag het konijn zijn wens doen. Hij wenst:
“Ik wens een hele mooie motorhelm met motorlaarzen.”
De beer ligt helemaal dubbel, wat een kans, kan hij eindelijk allemaal
vrouwtjes krijgen wenst ie dit.
De beer wenst zijn 2e wens: Ik wens dat alle beren in dit land vrouwtjes
worden.” Het konijn mag weer wensen: ik wens een hele snelle motor.”
Nu moet de beer nog harder lachen. Wat een dom konijn is dat! Hij pakt
zijn kansen niet eens.
De beer is weer aan de beurt:
“Ik wens dat alle beren in de wereld vrouwtjes worden.”
Dan volgt het konijn. Hij stapt op zijn motor en zegt:
“Ik wens…..dat die beer hier homo wordt.”
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Agenda

Do. 01-03 Ledenvergadering 20.00 uur Zwakenberg.
Zo. 18-03 Openingstoertocht 10.00 uur 100 km. en om
Zo. 18-03 Brunch om 12.00 uur bij TIVOLI
Zo. 01-04 Paastoertocht, 200 km, 9:30 uur
Do. 05-04 Avondtoertocht, 100 km, 19:00 uur
Zo. 08-04 Koekstadrit, 200 km, 9:30 uur
Zo. 22-04 RAM lenterit, 150/225 km, 9:00 uur
Do. 03-05 Avond toertocht, 100 km, 19:00 uur
Zo. 06-05 Zondag toertocht, 150 km, 9:30 uur
Do. 10-05 Hemelvaart toertocht, 350 km, 7:00 uur
Zo. 20-05 Pinkstertoertocht, 200 km, 9:30 uur
25 t/m 27-05 Meiweekend.
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Kopie inleveren voor 07-04-2018
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