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VOORWOORD
Hallo motorvrienden en vriendinnen
De éérste toertocht komt er weer aan ....
De eerste events zijn al afgelast
door moeten zegt Rutte...

gaat lekker ... we zullen er even

Maar evengoed wil ik er een mooi jaar van maken en 2020 gauw
vergeten, veel slechter kan het niet worden...
Dus bij deze wil ik iedereen zeker uitnodigen om óók dit jaar ondanks
alles lekker mee te gaan en te genieten van onze mooie hobby.
Hou je alleen wel aan alle regels... maar blijf vooral gezond
Met Vriendelijke Groet,
Martin Oosterlaken. Voorzitter RAM Raalte.
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RAMMER VAN HET JAAR 2020
Uitreiking van de prijzen voor de
"RAMMER van het jaar" doen we
traditioneel op de Afsluitingsavond,
helaas vanwege COVID kon dit in 2020
niet doorgaan.
Hierdoor heeft de toercommissie
besloten om de uitreiking dan plaats te
laten vinden tijdens de algemene
ledenvergadering op 11 maart jl. maar,
zeer spijtig kon deze ook niet doorgaan
vanwege het COVID.
De Toercommissie heeft hierdoor
besloten de prijzen bij de winnaars
thuis te bezorgen, afgelopen
donderdag was de eer aan winnaar
Frits ten Dam.
GEFELICITEERD FRITS!
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JAARVERSLAG 2020 MOTORCLUB RAM RAALTE
Het “RAM jaar” 2020 was bijzonder door het toedoen van COVID-19 virus,
maar is goed verlopen.
We hadden voldoende evenementen op de agenda staan waarvan er helaas
een groot aantal niet door konden gaan. De evenementen die wel door
konden gaan zijn goed verlopen zonder ongevallen o.i.d.
➢ Ledental: Dit jaar zijn we gestart met een ledental van 68 en geëindigd met
66 leden, ondanks daling van het aantal leden hebben we drie nieuwe leden
mogen verwelkomen.
➢ RAM Info blad: De geplande vijf uitgaven per jaar zijn dit jaar allemaal
verschenen. De redactie (lees Frank Tielbeek) geeft hierbij aan dat het zeer
veel moeite kost om het info blad gevuld te krijgen vanwege nagenoeg geen
aanlevering van copy.
Het aantal adverteerders in 2020 was gelijk aan 2019, alle adverteerders (15)
hebben inmiddels alweer toegezegd voor 2021.
➢ Toerkalender: Er stonden 27 evenementen op de Toerkalender, 25
toertochten plus twee weekenden. Door de aanhoudende COVID maatregelen
hebben we 10 ritten en het Meiweekend moeten cancelen. Het Meiweekend
was al in kannen en kruiken op het moment van annuleren, gelukkig kon het
weekend in overleg met de deelnemers en het hotel verschoven worden naar
September.
Over alle evenementen welke wel doorgang konden vinden hebben we een
gemiddelde deelname van ongeveer 10 personen gehad.
➢ Begeleiding: Ook vanwege COVID maatregelen konden dit jaar de Truckrun,
StöppelkidsRally en Zonneschijntocht geen doorgang vinden.
Een samenvatting van de algemene activiteiten:
➢ Zondag 5 Januari
De inmiddels 15e traditionele nieuwjaarsreceptie bij
“Zwakenberg” was goed bezocht. Onder het genot van oliebollen, hapje en
drankje konden de leden elkaar een goed en veilig nieuw jaar wensen, het
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was er weer gezellig.
➢ Donderdag 12 maart Algemene ledenvergadering bij zaal Zwakenberg,
aanwezig 17 leden, 4 bestuursleden, afwezig met kennisgeving 10 leden. De
vergadering is vlot verlopen en er werden een aantal besluiten genomen
d.m.v. stemming.
➢ Zondag 3 mei

Gecanceld vanwege COVID, 8e RAM Lenterit.

➢ 22 t/m 24 mei Gecanceld vanwege COVID, Jaarlijkse Mei weekend.
➢ 4 t/m 6 september
Ditmaal ging de reis voor het “Septemberweekend”
naar
“Gasthof Zur Grafschaft” in Veldenz (bij de Moezel). 15 leden hebben
deelgenomen aan dit weekend, we hebben goed weer gehad en een mooie
locatie. Al met al weer een mooi en goed verlopen weekend om op terug te
kijken.
➢ Zaterdag 3 oktober

Gecanceld vanwege COVID, Zonneschijntocht.

➢ Zaterdag 7 november Gecanceld vanwege COVID, Jaarlijkse
Afsluitingsavond.
Het bestuur bedankt alle voorrijders, uitzetters en organisatoren van toertochten
en activiteiten, maar natuurlijk ook alle deelnemers, gezamenlijk hebben wij er
weer een goed seizoen van gemaakt!
Tot slot bedanken wij, als bestuur, alle commissieleden, redactieleden,
webmasters en alle overige Rammers en Ramsters voor jullie inzet in 2020.
Aldus vastgesteld, 11 maart 2021.
Voorzitter: Martin Oosterlaken

Secretaris: Ben Bril
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Notulen van de algemene leden vergadering van Motorclub RAM Raalte.
Gehouden op 12 maart 2020 in zaal Zwakenberg te Raalte.
Aanwezig waren 17 leden : Dick Knopert, Frits ten Dam, Henk Spit, Piet den
Ambtman, Theo van Vilsteren, Bertus van Lente, Jos Boxebeld, Coen Bosch, Anton
Buis, Ingrid Oosterlaken, Henk van der Kolk, Frank Tielbeek, Jan Vlaskamp, Henk
Meijer, Peter Verkooijen, Annie Vrielink en Bertus Vrielink.
Aanwezige bestuursleden 4: Martin Oosterlaken (voorzitter), Ben Bril (secretaris),
Emiel Knopert (penningmeester), Els Boxebeld (bestuurslid).
Afwezig met kennisgeving 10 leden: Mirjam & Jeroen Reinders, Richard Ardesch,
John ten Zijthof, Andre Hippe,
Rita Roeke-Wijnhout, Gert Steenbruggen, Berry Jonker, Robert Steenbergen, Hans
Huis in ’t Veld en Tonny Wolkorte.

1. Opening van de vergadering.
Om 20:07 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen hartelijk
welkom. De voorzitter stelt verder de volgende agenda punten aan de order.
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2019.
Vanuit de vergadering geen vragen of aanmerkingen op de notulen van de
jaarvergadering 2019, deze notulen werden verder goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2019 door de secretaris.
In een kort jaarverslag blikt de secretaris terug op de activiteiten welke er
tijdens het verenigingsjaar 2019 zijn gehouden. Dit verslag wordt door de
vergadering ter kennisgeving aangenomen.
4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 door de penningmeester.
Het financieel verslag is tijdens de vergadering ter inzage gegeven aan de
aanwezige leden en als bijlage aanwezig bij de notulen voor archief. Vanuit de
vergadering geen vragen of opmerkingen.
Conclusie van het financieel verslag:
2019 was een negatief jaar voor de clubkas, -/- € 254,=.
€ 248,= minder inkomsten en € 143,= minder kosten, ten opzichte van 2018.
Begroting 2020:
Voor 2020 hebben we een positieve begroting.
5. Verslag kascommissie.
De kascommissie, dit jaar bestaande uit Ingrid Oosterlaken en Robert
Steenbergen, hebben tijdens controle van de stukken geen
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onregelmatigheden gevonden. Zij complimenteren de penningmeester en
stellen de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen, het bestuur
wordt dan ook gedechargeerd met dank aan Emiel Knopert.
6. Benoeming kascommissie leden.
Ingrid Oosterlaken is aftredend en Robert Steenbergen blijft nog een jaar aan.
Coen Bosch heeft zich beschikbaar gesteld en is door de vergadering
benoemd als nieuw lid van de kascommissie. Ingrid wordt bedankt voor haar
inzet.
7. Vaststellen contributie 2021.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur om de
contributie voor 2021 gelijk te houden aan 2020. De contributie 2021 wordt
vastgesteld op € 27,50 per jaar.
Er werd een kleine pauze ingelast.
8. Mededeling van toercommissie en het bestuur.
Vanuit de toercommissie.
Theo van Vilsteren en Frits ten Dam zijn aftredend (niet herkiesbaar). Peter
Verkooijen, Henk v.d. Kolk en Jos Boxebeld boden aan plaats te nemen in de
toercommissie, ze zijn alle drie gekozen door de vergadering, de
toercommissie bestaat nu weer uit vier personen, de drie eerder genoemde
plus Anton Buis.
Vanuit het bestuur.
Het bestuur heeft aan de leden de onderstaande vragen/voorstellen
voorgelegd en zijn d.m.v. stemming tot de volgende besluiten gekomen.
- Gaan we door met de jaarlijkse RAM Lenterit?
Tijdens het stemmen waren Frits, Peter, Jos en Els voor, de rest tegen of
geen mening. Besloten is om de Lenterit dit jaar nog door te laten gaan als er
voldoende commissie leden zijn.
- Gaan we door met de organisatie van de oldtimer toertocht tijdens de
Stöppelhaene?
De vergadering had één sten voor en de rest was tegen. Aangenomen is dat
RAM Raalte per 2020 stopt met de organisatie van deze tocht.
- We zijn als club aangesloten bij de volgende verenigingen: KNMV
(Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging), MAG (Belangenvereniging
voor motorrijders) en LOOT (Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs). Jaarlijks
zijn we hiervoor contributie verschuldigd, moeten wij aangesloten blijven bij
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allemaal en wat brengt het de RAM?
De vergadering heeft na een zinvolle discussie en het uitbrengen van de
stemmen besloten, dat de RAM aangesloten blijft bij de KNMV en MAG,
LOOT wordt per 2021 beëindigd.
9. Bestuursverkiezing.
Dit jaar periodiek aftredend:
- Emiel Knopert (Penningmeester) Herkiesbaar.
- Els Boxebeld (Bestuurslid) Herkiesbaar.
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen na uitvraag via de uitnodiging en
tijdens de vergadering, hierdoor zijn Emiel en Els herkozen.
10.
Rondvraag.
Dick Knopert: Een paar jaar geleden hebben wij als alternatief voor de
HSNRR (Hot Summer Night RAM Run) deelgenomen aan de Brunch,
Toertocht en BBQ bij Mulders Motoren te Veendam en vindt dit wel voor
herhaling vatbaar.
Antwoord: De toercommissie neemt dit mee en gaat kijken of dit t.z.t. in de
RAM agenda past.
Piet den Ambtman: Waarom rijden wij geen ritten meer van de Regio clubs?
Antwoord: Aangezien wij maar weinig response van de Regio clubs krijgen
op onze Lenterit en bezwaar van enkele RAM leden, dat ze moeten betalen
tijdens een “RAM Toertocht” is de toercommissie hiervan afgestapt. Uiteraard
ben je als RAM lid vrij om wel deel te nemen aan dergelijke ritten.
Peter Verkooijen: In regio noord korting op KNMV trainingen, aan te bevelen.
Antwoord: Bestuur is hiervan op de hoogte en houdt eventuele aanbiedingen
in de gaten.
Ingrid Oosterlaken: Koen Boshuizen heeft nieuw pand geopend, misschien
een idee om hier eens te rade te gaan voor promotie van zowel de RAM als
motorzaak Koen Boshuizen. Eventueel BBQ of start/eindpunt Lenterit.
Antwoord: Bedankt voor de tip, bestuur gaat dit meenemen en misschien
kunnen we in de toekomst hier wat mee.
11.
Sluiting van de vergadering.
Voorzitter sluit om 21:35 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn
komst en wenst iedereen een fijn motorseizoen.
Aldus vastgesteld op 11 maart 2021.
Voorzitter
Martin Oosterlaken

Secretaris
Ben Bril
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September Weekend 2021

Motorhotel GuS, Heerlijk motorrijden in de Hunsruck, Moezel en Eifel

Het September weekend 2021 is gepland van vrijdag 3 t/m maandag 6
September.
Voorlopig is er voor 20 personen gereserveerd bij…
“Motorhotel GuS” in Hoxel Morbach (Moezel/Hunsruck, Duitsland).
De aanrijroute naar Hoxel Morbach is ongeveer 400 km.
Hotelkosten voor dit weekend op basis van halfpension variëren van €
172,50 tot € 232,50 p.p., de mogelijkheden voor reservering zijn:
Velen hebben zich al aangemeld, informeer bij de toercommissie of er
nog plek is !!
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Toerkalender 2021 onder voorbehoud van eventuele COVID maatregelen
Datum

Activiteit

Starttijd

Afstand

Voorrijder

Openingstoertocht met brunch

10:00 uur

100 km

n.n.b.

donderdag 1 april 2021

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

maandag 5 april 2021

Paastoertocht

09:30 uur

200 km

n.n.b.

zondag 25 april 2021

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

zondag 2 mei 2021

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

donderdag 6 mei 2021

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

donderdag 13 mei 2021

Hemelvaarttoertocht

07:00 uur

350 km

n.n.b.

zondag 16 mei 2021

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

zondag 23 mei 2021

Pinkstertoertocht

09:30 uur

200 km

n.n.b.

28-29-30 mei 2021

Mei weekend

08:30 uur

850 km

n.n.b.

donderdag 3 juni 2021

Avondtoertocht

19.00 uur

100 km

n.n.b.

zondag 13 juni 2021

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

donderdag 17 juni 2021

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

zondag 20 juni 2021

Lange toertrocht

08.30 uur

350 km

n.n.b.

maart
zondag 21 maart 2021
april

mei

juni

