Nieuwsbrief
➢ Eerste Pitstop.
Sinds het bestaan van MCMios’93 is dit de
eerste nieuwsbrief naast de Pitstop. Als
bestuur willen we jullie informeren in een
periode waarin we geleefd worden door
Corona.
➢ Algemene Leden
Vergadering.
Vanwege allerlei Corona maatregelen zijn we
genoodzaakt de ALV te verschuiven naar een
nader te bepalen datum. Een digitale
vergadering zagen we als bestuur niet zitten.
➢ Contributie 2021.
Zoals de meeste van jullie hebben gemerkt is
de contributie voor 2021 voor een motorrijder
en een duopassagier verlaagd. Dit geldt alleen
als je in 2020 al lid was. Het bestuur heeft
daartoe besloten als compensatie voor het
wegvallen van activiteiten in 2020.
➢ Toerkalender LOOT.
LOOT heeft voor 2021 de toerkalender
geschrapt. Zij vinden het niet verantwoord om
ritten te laten rijden in Corona tijd.
➢ Toerkalender MCMios’93.
De toerkalender, zoals jullie die hebben
kunnen lezen in de Pitstop nr. 1 blijft
gehandhaafd onder voorbehoud. Mocht het
door omstandigheden nodig zijn zal een tocht
afgelast moeten worden. Als een tocht
gereden kan worden, zal de start plaatsvinden
in Oude Pekela op de pareerplaats van de
Binding. Daar is voldoende ruimte om afstand
van elkaar te houden. Afhankelijk van de
situatie zullen tochten aangepast worden.
Denk daarbij aan de BBQ tocht, puzzeltocht en
smikkeltocht. Inschrijving is digitaal.

➢ Ere lidmaatschap.
MCMios’93 is opgericht in 1993. Eén van
die oprichters was Christien Spa. Na 27
jaar heeft zij haar functie als
secretaresse neergelegd. Door het
bestuur is zij aangewezen als erelid van
MCMios’93. Inmiddels is zij hiervoor al
gehuldigd. Officieel zal op de
eerstvolgende ALV dit nog eens
bekrachtigd worden.
➢ Onderhoud WEBSITE.
Het onderhoud van onze Pitstop was
lange tijd in handen van John Kielman.
Hij heeft te kennen gegeven, i.v.m.
veranderde werkzaamheden, hiermee
te stoppen. Arie de Boer heeft deze taak
nu op zich genomen.
➢ Nieuwjaarsvisite.
De nieuwjaarsvisite, die in januari zou
plaats vinden, zal verschuiven naar
2022.
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