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Voor volgende zaken kan je terecht bij het bestuur:
François (Swa) Weyten. Voorzitter.
Lid sinds 1989. Bestuurslid sinds 1990, ondervoorzitter van 1995
tot mei 2008, voorzitter a.i. sinds juni 2008, voorzitter sinds januari
2009. Zorgt voor het Algemeen beleid, maandprogramma.
Bij hem kan je voor zowat alles terecht. Hij zal je eventueel
vertellen bij wie je voor een antwoord op je vragen terecht kan.

Marita Leenders. Ondervoorzitter.
Lid sinds 2003, bestuurslid sinds 2018. Vervangt de
voorzitter indien afwezig. Opvolgen algemeen beleid,
vervangt voorzitter bij afwezigheid, mede opvolgen
activiteiten, coördinatie ZomerToer en Herfst Toer.

Gert Sellekaerts. Penningmeester.
Lid sinds 1991. Bestuurslid sinds 2018. Verzorgen van
de kasboeken, dus alles wat met winst en verlies
te maken heeft!

Willy Van Der Ougstraete. Secretaris.
Lid sinds 2000. Bestuurslid sinds 2010. Ledenadministratie,
lidkaarten, rit-etiketten. (Inschrijvingsetiketten voor rondritten) Deze
worden gratis ter beschikking gesteld voor de piloten en passagiers
die op de treffens ook regelmatig inschrijven. Te verkrijgen met
onze maandelijkse vergadering. Clubkampioenschap en kmstanden.

Christiane Verstraeten. Feestbestuur.
Lid sinds 1996. Bestuurslid sinds 1997. Organisatie van
clubevenementen, worstenbrood, BBQ, verrassingsrit,
mosselfeest, clubfeest, winteractiviteiten enz enz.

Ligt er toch iets op je lever leg het dan uit aan één der bestuursleden als je het niet op een
vergadering wilt zeggen. Wil je anoniem blijven zeg dat er dan even bij. Je vraag komt dan op de
eerstvolgende bestuursvergadering op de agenda. In de mate van het mogelijke wordt dan naar
een oplossing gezocht. Elke laatste zaterdag van de maand is er een vergadering in het lokaal,
zaal Uilenspiegel - Generaal Simondslaan 1 – 2030 Antwerpen. Hierop is elk clublid toegelaten.
Vaste onderwerpen zijn: voorstelling van het maandprogramma met toelichting, rondvraag,
uitdelen clubmagazine en varia. Deze vergadering begint rond 20.30 uur.
In het clubblad vind je het maandprogramma. Bij onze club ben je niet verplicht om deel te nemen
aan eender welke activiteit, alhoewel dat waarschijnlijk wel je bedoeling is. Wat wel van je verlangd
wordt is, dat wanneer je deelneemt aan een rondrit of treffen, je inschrijft voor onze club.

Vaste jaarlijkse activiteiten :
Januari :
Nieuwjaarsreceptie en worstenbroodnamiddag
Januari:
Clubwandeling
Mei:
Vriendschapsrit
Juli
:
ZomerToer
(Helpende handen steeds welkom)
Augustus:
BBQ en verrassingsrit (Als er iemand dit wil organiseren)
September: HerfstToer
(Helpende handen steeds welkom)
Oktober:
Mosselsouper
December : Clubfeest

Waar bijeenkomen voor de treffens:
Bijeenkomst aan een benzinestation of niet.
Even uit leggen voor de nieuwe leden hoe en waar we bijeenkomen voor de treffens.
Vroeger, toen we nog in Schoten ons lokaal hadden, werd er altijd vertrokken aan ons lokaal. Toen
we dan verhuisd zijn naar St. Job vertrokken we altijd aan een benzinestation op de autostrade.
Maar, door de jaren heen met de komst van de gps kwamen er minder en minder leden naar de
afspraakplaats, omdat dit uit de richting was, of omdat er leden waren die niet graag in groep rijden
enz enz. Dus spreken we nu af als het een rondrit is van ongeveer 150 km om 10 uur in de zaal
van inschrijving, dit zowel zaterdag (als er die dag een treffen is) als zondag. Je hebt zeker geen
verplichtingen. Wil je alleen of met een paar vrienden een eigen tempo rijden dan kan dit zeker.
Maar de bedoeling is om als Toervrienden samen gezien te worden. Gewoon samen op de
inschrijfplaats. Nadien kan dan iedereen de rondrit rijden volgens zijn/haar tempo of met enkele
vrienden of met de club.
Let op, dit is allemaal niet verplicht omdat we de leden zoveel mogelijk hun vrijheid gunnen
natuurlijk. Je mag rijden waar en wanneer je wil, hoe snel, met wie, allemaal vrij.
Zorg ervoor dat je met een volle benzinetank vertrekt, er wordt onderweg niet gewacht als je toch
nog moet tanken. Eens ter plaatse kan je in kleinere groepen of individueel de rondrit rijden.
Hetzelfde geld voor de terugrit.
Het bestuur.
Tips voor nieuwe leden
- Iedereen kan gratis barcodestikkers verkrijgen bij onze secretaris. Het is wel mogelijk dat
men daar even moet op wachten want wij vragen aan de VMF, de Vlaamse Motorrijders
Federatie, om die aan te maken. Wel kan men al direct blanco stikkers verkrijgen die dan
niet op naam staan maar wel op “passagier” en “piloot” (Uitleg bij de secretaris of voorzitter)
- Wij zijn ook aangesloten bij de BMB, de Belgische Motorrijders Bond, en daar kan men een
licentie aanvragen. Dit heeft een paar voordelen; Op ieder BMB/VMBB treffen krijg je direct
2 euro vermindering bij de inschrijving, met de vriendschapsrit krijg je 15 euro korting, bij de
licentie zit een speciale verzekering waardoor je nog eens extra verzekerd bent van en naar
dat treffen en ook tijdens de rondrit. Andere voordelen: 30 euro korting bij hun Europe
Assistance verzekering, tot 100 euro korting bij hun boeking van een motorreis bij de firma
motortours, tot 50 euro korting bij een overzet naar Groot-Brittannië met P&O ferries. Een
ander voordeel die weinig gekend is; Op de site van uw mutualiteit is document te vinden
voor een tussenkomst als beoefenaar van een sport. U kan dit document downloaden op
de site van uw mutualiteit. U vult uw naam op dit document in. U stuurt of mailt het
document naar het VMBB secretariaat. U krijgt het document ingevuld terug. Naargelang
uw mutualiteit wordt er dan tussen de 10 a 25 euro op uw rekening gestort. Let wel:
Dergelijk document geldt maar voor één sport per persoon per jaar.
Andere bemerking : in de periode januari – april kan het een paar weken duren vooraleer u
het document terug krijgt. Het is dan druk in het secretariaat.
- We hebben, voorlopig nog, een kilometerklassement in onze club. Daarvoor worden
stempelkaarten gebruikt. Dit is NIET verplicht. Op de kaart is er plaats voorzien om te
stempelen op 7 treffens. Er dient een officiële stempel voor en na elke rit aangebracht te
worden. Een ontbrekende stempel na de rit, om wat voor reden dan ook, heeft tot gevolg
dat het betreffende treffen niet in aanmerking komt voor de km’s van die rit. (Enkel
inschrijven is enkel een stempel op de BOVENSTE rij.) Zowel de piloot als de passagier(s)
moeten een kaart laten afstempelen. Om dit jaar nog gratis naar ons clubfeest te komen is
het nodig dat iedereen meer dan 3000 km behaald in ons clubklassement. Kaarten kunnen
altijd bekomen worden met de maandelijkse vergaderingen.
Alle info altijd en overal bij de voorzitter of de secretaris.

Voor de nieuwe leden LET OP !!! (En voor de anderen ook)

Deze stempelkaarten dienen om de km standen in het clubkampioenschap te kunnen
opvolgen.
Deze kaart zoals hierboven afgebeeld dient door elke piloot en/of passagier afgestempeld te
worden zowel voor als na de ronde op een treffen dat in ons maandprogramma staat. (Niet
verplicht, maar dan natuurlijk geen kilometers voor ons clubklassement)

Per kaart is er plaats om op max. zeven treffens te laten stempelen.

Niet vergeten in te vullen.
O
De maand waar de kaart voor dient (eerste vakje)
O
Uw naam en voornaam
O
Datum treffen en de club waar het treffen plaatsvindt. (bovenste
stempelrij)
Het is de bedoeling dat er één kaart per maand en per persoon wordt ingevuld die op het
einde daarvan (maandelijkse vergadering) wordt afgegeven aan de toerverantwoordelijke (of
indien niet aanwezig aan een ander bestuurslid) voor het opmaken van het clubklassement.

Verloren of niet goed ingevulde kaarten -stempels die ontbreken , naam niet
ingevuld - leiden onherroepelijk tot verlies van de kilometers.
Verschillende bestuursleden zullen lege kaarten bij hebben voor noodgevallen. Maar
let op, wanneer er niemand van het bestuur aanwezig is, kan je alleen maar jezelf de
schuld geven.
Hou het sportief en eerlijk, wie niet rijd of met de wagen ter plaatse is laat geen kaart
afstempelen. Bij vastgestelde fraude word je uit het klassement gehaald, en ook hier
ben je daar alleen zelf de schuld van.

Veel succes
De Toerverantwoordelijke & het bestuur.

Zaal Uilenspiegel - Generaal Simondslaan 1 – 2030 Antwerpen
Voor de leden die uit Wuustwezel,
Brecht, St.-Job, Brasschaat komen:
Neem autostrade E19 BredaAntwerpen, afrit 1 Merksem, rechts.
Neem na 300 m rechts de
Noorderlaan, na 1,8 km rechts de
Havanastraat, direct de 1ste straat
rechts de Generaal Simondslaan. Na
250 m is rechts zaal Uilenspiegel.

OF
Voor de leden die uit Wuustwezel, Brecht, St.-Job, Brasschaat
komen: Neem autostrade E19 Breda-Antwerpen, dan richting A12
Bergen-Op-Zoom, neem afrit 16 Ekeren, volg links N180 - Haven
1-100 en voeg in op de Noorderlaan.
Aan het 2de verkeerslicht, na ± 2 km, links de Havanastraat, dan
direct de 1ste straat rechts, Generaal Simondslaan.
Na 250 m is rechts zaal Uilenspiegel.

Voor de leden die autostrade
E313 nemen of die langs de ring
van Antwerpen komen:
Volg richting E19 Breda, op de
ring van Antwerpen neem afrit 1
Merksem, MAAR, neem op die
afrit de 2de afrit, Haven 1-199,
beneden rechts. Neem na 500 m
rechts de Noorderlaan, na 1,8
km rechts de Havanastraat,
direct de 1ste straat rechts de
Generaal Simondslaan.
Na 250 m is rechts zaal
Uilenspiegel.

Voor de leden die uit
Berendrecht, Stabroek . . .
langs de A12 komen:
Neem afrit 16 Ekeren, volg
links N180 - Haven 1-100 en
voeg in op de Noorderlaan.
Aan het 2de verkeerslicht, na ±
2 km, links de Havanastraat,
dan direct de 1ste straat rechts,
Generaal Simondslaan.
Na 250 m is rechts zaal
Uilenspiegel.

Voor de GPS rijders de coördinaten: N 51 15.509, E 4 25.301
Zaal Uilenspiegel - Generaal Simondslaan 1 – 2030 Antwerpen

