Info Blad
Uitgave 1

Motorclub RAM

Redactie: Havezate 14
8101 XZ Raalte
Tel: 06-281634384
E-mail: redactie@ramraalte.nl
Internet: www.ramraalte.nl

2022

Motorclub RAM Info Blad
BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter:
Martin Oosterlaken
Secretaris:
Ben Bril
Penningmeester: Emiel Knopert
Bestuurslid:
Rita Roeke-Wijnhout
Bestuurslid:
Els Boxebeld

0570-531709
06-45140103
06-38827516
06-50217471
0572-392285

TOERCOMMISSIE:
Wim Kruiper
- 0572-360611
Anton Buis
- 0572-351482
Henk van de Kolk
Peter Verkooijen
- 06-54740132
Jos Boxebeld
- 06-14505056
REDACTIE:
Richard Ardesch

- 06-28163484

WEBMASTER
Ben Bril
- 06-45140103
Theo van Vilsteren - 06-50881919
LEDENADMINISTRATIE
Voor aan- en afmelden of adreswijzigingen:
Ben Bril, 06-45140103
Correspondentie adres: Lindehof 50, 8102 GS Raalte.
secretaris@ramraalte.nl
Lidmaatschap RAM
€ 27,50 per jaar. Rekeningnr. NL 62 RABO 0354.5345.21
Pagina 2

Motorclub RAM Info Blad
Preek van de Voorzitter
Hallo allemaal..
Het is al weer maart 2022, het mooie
weer moet nog komen maar bij mij
begint het al wel weer te kriebelen....
vorig jaar óók al veel te weinig
gereden dus we moeten er dit jaar maar weer eens voor gaan 😃
Ben benieuwd wie er dit jaar weer met de prijzen gaat lopen, Ik zal het
wel niet zijn maar gun een ander ook graag wat ...
Het is haast niet te doen met de brandstofprijzen van tegenwoordig ...
Ik heb verder nog weinig te melden.. er zit nog wel wat aan te komen dit
jaar maar daar wil ik nu nog niets over zeggen maar dat komt verderop in
het jaar wel ..
Martin Oosterlaken 😀
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Feit!
Met deze simpele truc voorkom je dat de politie je ooit nog een boete geeft voor te
hard rijden!
Elk jaar worden duizenden motorrijders beboet bij snelheidscontroles van de politie
– en een groot aantal daarvan wordt betrapt door automatische snelheidscamera’s.
Maar wist je dat er een manier is om de flinke boetes die gepaard gaan met te hard
rijden te vermijden?
Er bestaat een truc, waarmee je je nooit meer zorgen hoeft te maken over betrapt
worden op snel rijden!
Het is absoluut briljant. Het beste van alles is dat de methode internationaal werkt,
in elk land ter wereld.
Hier lees je hoe je snelheidsboetes kan vermijden:
1. Kijk goed naar de borden op de weg waarop de snelheidslimiet staat. Het
aangegeven nummer is de maximale snelheid die je mag rijden. Of je nu te voet,
met de fiets of met de motor bent.
2. Probeer de snelheidsmeter van uw motor te vinden, je vindt hem normaal
gesproken ergens voor je. De meter heeft een pijl die naar een cijfer wijst, waarmee
de snelheid van je motor wordt weerspiegelt. Bij nieuwere motoren wordt de
snelheid soms digitaal weergegeven, met cijfers.
3. Dit laatste punt is vaak het moeilijkst. Pas je snelheid aan, aan het nummer op
het verkeersbord. De politie kan je niet beboeten als je hier niet overheen gaat!
Vreemd genoeg zijn er verrassend weinig mensen die zich bewust zijn van deze
simpele maar geniale truc. En het beste van alles.., als je je eraan houdt, hoef je
nooit meer een snelheidsboete te betalen. En nog beter.., de weg wordt voor
iedereen veel veiliger!
(bron: Henk Heerschop)
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Raalte, 25 februari 2022
Aan alle leden van Motorclub RAM Raalte,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de
Algemene Leden Vergadering op donderdag 10 maart 2022
De vergadering begint om 20.00 uur in Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11, Raalte.
De agenda is als volgt :
1. Opening.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2021.
(Notulen zijn te vinden op de RAM site (Ledenomgeving), Facebook onder RAM Leden en in ons INFO blad).
3. Jaarverslag 2021 door de secretaris.
4. Financieel verslag 2021 en de begroting 2022 door de penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Benoeming kascommissie leden. De huidige kascommissieleden zijn:
Robert Steenbergen (Aftredend) en Coen Bosch.
7. Vaststellen contributie 2023.
PAUZE.
8. Mededelingen Toercommissie, Redactie en Bestuur.
Toercommissie: Periodiek aftredend Anton Buis (Herkiesbaar).
9. Bestuursverkiezing, dit jaar periodiek aftredend:
Ben Bril (Secretaris) Herkiesbaar en Rita Roeke (Bestuurslid) Herkiesbaar.
Aftredend voortijdig, niet herkiesbaar:
Emiel Knopert (Penningmeester) en Els Boxebeld (Bestuurslid).
Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie, meldt je dan aan via secretaris@ramraalte.nl
10. Samenstellen feestcommissie m.b.t. het 30 Jarig bestaan Motorclub RAM. (12 november 1992)
11. Rondvraag.
12. Sluiting van de vergadering.

Wij rekenen weer op uw aller komst.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Bril, secretaris.
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Notulen van de digitale of anderszins gehouden algemene leden vergadering van Motorclub RAM Raalte.
Vergadering stond gepland op 11 maart 2021 in zaal Zwakenberg te Raalte maar heeft vanwege COVID niet plaats
gevonden. Alle leden hebben digitaal of anderszins de betreffende documenten ontvangen of kunnen inzien.
Aanwezig: N.V.T.
Aanwezige bestuursleden: N.V.T.
Afwezig met kennisgeving: N.V.T.

1. Opening van de vergadering.
N.V.T.
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2020.
Alle leden hebben digitaal of anderszins de betreffende documenten ontvangen of kunnen inzien.
Er waren geen vragen of aanmerkingen op de notulen van de jaarvergadering 2020, deze notulen werden
verder goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2020 door de secretaris.
In een kort jaarverslag blikt de secretaris terug op de activiteiten welke er tijdens het verenigingsjaar 2020 zijn
gehouden. Dit verslag wordt door de vergadering ter kennisgeving aangenomen.
4. Financieel verslag 2020 en begroting 2021 door de penningmeester.
Het financieel verslag is digitaal of anderszins ter inzage gegeven aan de leden en als bijlage aanwezig bij de
notulen voor archief. Vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen.
Conclusie van het financieel verslag:
2020 was een negatief jaar voor de clubkas, -/- € 423,=.
€ 326,= minder inkomsten en € 157,= minder kosten, ten opzichte van 2019.
Begroting 2021:
Voor 2021 hebben we een positieve begroting.
5. Verslag kascommissie.
De kascommissie, dit jaar bestaande uit Robert Steenbergen en Coen Bosch, hebben tijdens controle van de
stukken geen 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.
Door Corona veroorzaakte vreemde gang van zaken blijven Robert Steenbergen en Coen Bosch nog een jaar
aan als kascommissie.
7. Vaststellen contributie 2022.
De vergadering heeft geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2022 gelijk te
houden aan 2021. De contributie 2022 wordt vastgesteld op € 27,50 per jaar.
8. Mededeling van het bestuur.
- Helaas hebben redactieleden Frank en Antje ons laten weten dat zij stoppen met hun
redactiewerkzaamheden. Hierbij doen we een dringende oproep voor een aantal nieuwe redactieleden! Heb
je interesse en wil je ook dat ons Infoblad blijft voortbestaan.., stuur dan een mailbericht aan
secretaris@ramraalte.nl
- Met ingang van het motorseizoen 2021, zijn consumpties welke genuttigd worden bij Zwakenberg als
afsluiting van een toertocht, voor eigen rekening.
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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.
N.V.T.
11. Sluiting van de vergadering.
N.V.T.

Aldus vastgesteld op 10 maart 2022.
Voorzitter

Secretaris

…………………………………………

……………………………………………….

Martin Oosterlaken

Ben Bril

Geachte leden,
Het nieuwe motorseizoen staat voor de deur!
Het is tijd om de contributie 2022 te betalen.
Voor leden die de contributie zelf overmaken;
Bedrag € 27,50 Omschrijving Contributie 2022
t.n.v. RAM Raalte NL 62 RABO 0354.5345.21
Met vriendelijke groet,
Emiel Knopert
Penningmeester RAM Raalte
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JAARVERSLAG 2021 MOTORCLUB RAM RAALTE
Het “RAM jaar” 2021 begon door COVID-19 bijzonder maar is met de nodige aanpassingen verder
goed verlopen. We hadden voldoende evenementen op de agenda staan waarvan er helaas een
paar niet door konden gaan. De evenementen die wel door konden gaan zijn op een na goed
verlopen, helaas een onderuit ongeval.
➢ Ledental: Dit jaar zijn we gestart met een ledental van 68 en geëindigd met 63 leden, ondanks
daling van het aantal leden hebben we dit jaar een nieuwe lid mogen verwelkomen.
➢ RAM Info blad: Na het afscheid van Antje en Frank als redactie heeft Richard Ardesch direct deze
taak op zich genomen. Helaas hebben we na een dringende oproep tot op heden nog steeds geen
extra redactieleden mogen verwelkomen. De geplande vier uitgaven per jaar zijn dit jaar allemaal
verschenen. Het aantal adverteerders in 2021 was gelijk aan 2020, op dit moment hebben de
meeste adverteerders alweer toegezegd voor 2022.
➢ Toerkalender: Er stonden 27 evenementen op de Toerkalender, 25 toertochten plus twee
weekenden. Door de aanhoudende COVID maatregelen hebben we 3 ritten en het Meiweekend
moeten cancelen, op de zondag van het Meiweekend is door de T.C. alsnog een toerrit
georganiseerd. Over alle evenementen welke wel doorgang konden vinden hebben we een
gemiddelde deelname van ongeveer 11 personen gehad. RAMMER van het jaar 2021.., Henk Meijer
met 5543 kilometer.
➢ Begeleiding: Ook vanwege COVID maatregelen konden dit jaar de Truckrun, StöppelkidsRally en
Zonneschijntocht geen doorgang vinden.
Een samenvatting van de algemene activiteiten:
➢ Zondag 3 Januari:
De inmiddels 16e traditionele nieuwjaarsreceptie kon helaas vanwege COVID
niet doorgaan.
➢ Donderdag 11 maart:
Gecanceld vanwege COVID, Algemene ledenvergadering.
➢ Zondag 21 maart:
Openingstoertocht, helaas zonder brunch vanwege COVID.
➢ Donderdag 1 april: Gecanceld, Avondtoertocht.
➢ Maandag 5 april:
Gecanceld, Paastoertocht.
➢ Zondag 25 april:
Zondagochtendrit.
➢ Zondag 2 mei:
Zondagochtendrit.
➢ Donderdag 6 mei: Avondtoertocht.
➢ Donderdag 13 mei: Hemelvaarttoertocht.
➢ Zondag 16 mei:
Zondagochtendrit.
➢ Zondag 23 mei:
Pinkstertoertocht.
➢ Vrijdag 28 t/m zondag 30 mei:
Gecanceld, Meiweekend.
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➢
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➢

Zondag 30 mei:
Zondagochtendrit.
Donderdag 3 juni: Avondtoertocht.
Zondag 13 juni:
Zondagochtendrit.
Donderdag 17 juni: Avondtoertocht.
Zondag 20 juni:
Lange toertocht.
Donderdag 1 juli:
Avondtoertocht.
Zondag 11 juli:
Zondagochtendrit.
Donderdag 15 juli: Avondtoertocht.
Zaterdag 24 juli:
Zadelpijntoertocht met bezoek aan Wil Hartog museum.
Donderdag 5 augustus:
Avondtoertocht.
Zondag 15 augustus: Zondagochtendrit.
Zondag 22 augustus: Zondagochtendrit.
Donderdag 2 september: Avondtoertocht.
Vrijdag 3 t/m maandag 6 september:
Dit jaar voor het eerst een vierdaags weekend, met een
groep van 14 leden naar Motorhotel GuS” in Hoxel Morbach (Moezel/Hunsruck, Duitsland geweest.
➢ Zondag 19 september:
Zondagochtendrit.
➢ Zondag 26 september:
Lange toertocht.
➢ Zaterdag 2 oktober: Gecanceld, Zonneschijntocht.
➢ Zondag 10 oktober: Afsluitingstoertocht plus snert eten. Het traditionele snert eten was dit jaar
bij “de Gouverneur”. Een gezellig samenzijn en de snert van “Zwakenberg” was weer geweldig
lekker.
➢ Zaterdag 6 november: Afsluitingsavond motorseizoen 2021, gelukkig na alle COVID perikelen kon de
avond doorgaan. Met een groep van ruim 30 personen, hebben we het motorseizoen 2021 onder het
genot van een drankje en snack afgesloten.
Het bestuur bedankt alle voorrijders, uitzetters, en organisatoren van toertochten of 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 2021!
Aldus vastgesteld, 10 maart 2022.
Voorzitter: Martin Oosterlaken

Secretaris: Ben Bril

……………………………………………………………

………………………………………………………….
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RAM Financieel verslag 2021

Inkomsten Algemeen:
Rente:
De rente opbrengsten voor 2021 waren € 1,=.
Het rente percentage is 0,01%.
Contributie:
In 2021 hebben we aan contributie € 1.793,= ontvangen (66 leden).
66 leden vol tarief, 1 (€ 5,50) lid tegen gereduceerd tarief, later in het jaar lid geworden.
Advertenties clubblad:
Met dank aan Ben Bril hebben de advertenties in ons INFO clubblad in 2020 een bedrag van € 885,opgebracht. Dat is hetzelfde als vorig jaar.

Uitgaven algemeen:
Info clubblad:
Totale kosten van het drukken en verzenden van de INFO waren € 48,=.
De INFO is 4x uitgekomen, 1x minder dan 2020. De totale kosten waren € 85,= minder.
Er is een sponsor gevonden voor de postzegels.
Ledenvergadering:
Er is geen ledenvergadering gehouden i.v.m. Covid.
Commissie overleg:
De kosten van het commissie overleg is gedaald, € 49,= versus € 138,= 2021.
Er is geen commissies vergadering geweest.
HSNRR:
Geen HSNRR voor dit jaar.
Feestavond:
Er is weer een feestavond geweest met prijs uitreiking. Er was dit keer geen eigen bijdrage omdat er
andere bijeenkomsten dit jaar geannuleerd waren.
Totale kosten € 516,=.
Nieuwjaarsreceptie:
Geen nieuwjaarsreceptie i.v.m. Covid.
Website:
De kosten van de website waren € 162,=, bestonden uit hosting en domein. Een stijging van € 75,=, de
hosting partij is overgenomen en bied meer service.
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Onkosten toertochten:
De onkosten voor de toertochten zijn afgenomen, € 726,= versus € 945,= 2020.
Er zijn weer evenementen afgelast. Geen openingstoertocht. De kosten bestaan uit de afsluitingsrit en de
rest is pond/veer geld.
Representatie kosten:
De representatie kosten waren dit jaar € 131,=. 2 leden die gestopt zijn met hun functie, bloemen en
kaartjes voor zieken.
Contributie:
De kosten waren gelijk aan 2020.
Verzekering:
De kosten zijn gelijk gebleven aan 2020.
Bank en kantoorkosten:
De kosten waren gelijk aan 2020.
Kerstkaart en mondkapje:
Dit jaar geen kerstkaart en mondkapje.
Conclusie:
2021 was een positief jaar voor de clubkas, + € 411,=.
€ 109,= minder inkomsten en € 943,= minder kosten, ten opzichte van 2020.
Begroting 2022:
Voor 2022 hebben we een negatieve begroting.
I.v.m. huidige situatie, annulering Nieuwjaarsreceptie, wel weer een ledenvergadering.
En hopelijk weer een normale openingsrit.
Balans:
Geen opmerkingen over de balans.
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Van de Redactie
Het nieuwe motor seizoen staat weer voor de deur. dat betekend:
mooie ritten, gezelligheid en sterke verhalen.
Ook dit seizoen hoopt de redactie op de medewerking van de leden
om deze indrukken te delen zodat het info-blad niet alleen uit
advertenties bestaat.
Op dit moment wordt de redactie gedaan door één persoon en dat is best lastig.
Hierbij dan ook een oproep aan die creatieveling die het leuk lijkt om ook
wat te schrijven en mee te denken aan de inhoud van de RAM-info.
meld je bij de redactie!!
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RAM Toerkalender 2022
Datum

Activiteit

Starttijd

Afstand

Voorrijder

Jaarvergadering

20:00 uur

n.v.t.

n.v.t.

10:00 uur

120 km

Anton Buis

Maart
donderdag 10 maart 2022
zondag 27 maart 2022

Openingstoertocht met brunch

april

LET OP.., Avondtoertocht vertrektijd 18:30 uur !!

donderdag 7 april 2022

Avondtoertocht

18:30 uur

100 km

n.n.b.

maandag 18 april 2022

Paastoertocht

09:30 uur

200 km

n.n.b.

zondag 24 april 2022

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

zondag 1 mei 2022

Zondagochtendrit

09:30 uur

200 km

n.n.b.

donderdag 5 mei 2022

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

13-14-15 mei 2022

Mei weekend

08:30 uur

850 km

n.n.b.

donderdag 26 mei 2022

Hemelvaarttoertocht

07:00 uur

350 km

n.n.b.

donderdag 2 juni 2022

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

zaterdag 4 juni 2022

StöppelKidsRally

08:30 uur

n.v.t.

n.n.b.

zondag 12 juni 2022

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

zaterdag 18 juni 2022

Toertocht

13:00 uur

150 km

n.n.b.

donderdag 23 juni 2022

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

zaterdag 2 juli 2022

Hot Summer Night RAM Run

16:00 uur

n.v.t.

n.v.t.

donderdag 7 juli 2022

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

zondag 10 juli 2022

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

donderdag 14 juli 2022

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

zaterdag 23 juli 2022

Zadelpijntoertocht

07:00 uur

500 km

n.n.b.

mei

juni

juli
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RAM Toerkalender 2022
augustus
donderdag 4 augustus 2022

Avondtoertocht

19:00 uur

100 km

n.n.b.

zondag 14 augustus 2022

Zondagochtendrit

09:30 uur

150 km

n.n.b.

zondag 21 augustus 2022

Zondagtoertocht

09:30 uur

200 km

n.n.b.

Datum

Activiteit

Starttijd

Afstand

Voorrij
der

september

LET OP.., Avondtoertocht vertrektijd 18:30 uur !!

donderdag 1 september 2022

Avondtoertocht

18:30
uur

100 km

n.n.b.

9-10-11-12 september 2022

September weekend

08:30
uur

1400 km

n.n.b.

zondag 18 september 2022

Zondagochtendrit

09:30
uur

200 km

n.n.b.

zondag 25 september 2022

Lange toertocht

08:30
uur

350 km

n.n.b.

zaterdag 1 oktober 2022

Zonneschijntocht

13:00
uur

40 - 80 km

n.n.b.

zondag 9 oktober 2022

Afsluitings-toertocht

10:00
uur

150 km

n.n.b.

Afsluitingsavond

20:00
uur

n.v.t.

n.v.t.

oktober

november
zaterdag 12 november 2022
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