MTC Toervrienden vzw
INFO BROCHURE

Vaste jaarlijkse activiteiten:
januari:
januari:
mei:
mei:
juli:
augustus:
oktober:
november:
december:

Nieuwjaarsreceptie en worstenbroodnamiddag
Clubwandeling
LenteToer (Helpende handen steeds welkom)
Vriendschapsrit
ZomerToer (Helpende handen steeds welkom)
BBQ en verrassingsrit (Als er iemand dit wil organiseren)
HerfstToer (Helpende handen steeds welkom)
Mosselsouper.
Clubfeest

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 ons lokaal, Ontmoetingscentrum Rozemaai –
Ferdinand Verbieststraat 56 – 2180 Ekeren. Hierop is elk clublid toegelaten. Vaste
onderwerpen zijn: Voorstelling van het maandprogramma met toelichting,
rondvraag, uitdelen clubmagazine en varia. Deze vergadering begint rond 20 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.
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 ferry’s. Een ander voordeel die weinig gekend is; Op de site van uw
mutualiteit is document te vinden voor een tussenkomst als beoefenaar van een
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-

-

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 VMBBsecretariaat. U krijgt het document ingevuld terug. Naargelang uw mutualiteit
wordt er dan tussen de 10 à 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 terugkrijgt. Het is dan druk in het secretariaat.
We hebben 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 elk jaar gratis naar ons clubfeest te komen is het
nodig dat elk lid meer dan 3000 km behaald in ons clubklassement. Leden die
hun kilometers niet behalen kunnen wel naar het clubfeest komen mist betaling
van de menu. Kaarten kunnen altijd bekomen worden met de maandelijkse
vergaderingen.
Alle info altijd en overal bij de bestuursleden.

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.
❖ De maand waar de kaart voor dient (eerste vakje)
❖ Uw naam en voornaam
❖ 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
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ingevuld leiden onherroepelijk tot verlies van de kilometers.
Kaarten waarop geen datum en/of club is ingevuld worden teruggegeven!!!!!
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 rijdt 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.
Ons clublokaal:
Ontmoetingscentrum Rozemaai – Ferdinand Verbieststraat 56 – 2180 Ekeren.
Voor de gps-rijders de coördinaten: N 51º 16.359 – O 004º 24.897
Ferdinand Verbieststraat 56 – 2180 Ekeren. (Neem best het huisnummer
59, 56 zal je niet vinden. De zaal is rechtover nr. 59. Coördinaten zijn wel
correct)
Zaal Rozemaai
Ferdinand Verbieststraat 56
2180 Ekeren
GPS coördinaten: N 51º 16.359 – O 004º 24.897
Ferdinand Verbieststraat 56 – 2180 Ekeren. (Neem best het huisnummer 59,
56 zal je niet vinden. De zaal is rechtover nr. 59. Coördinaten zijn wel
correct)
Voor de mensen die van de ring van Antwerpen komen:

Volg richting E19 Breda, voorbij Merksem volg je A12 Bergen-Op- Zoom, neem afrit 16Ekeren.
Hou op de afrit links aan, N180 – Haven 1-100. Aan 1ste verkeerslicht links de
N114 Ekersesteenweg. Sla na 1,5 km linksaf naar de Ferdinand Verbieststraat.
Ons lokaal is links, rechtover het nr. 59. (afb.1)

Afbeelding 1Voor

de mensen die uit Wuustwezel, Brecht, St.-Job, Brasschaat
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komen:

Neem autostrade E19 Breda-Antwerpen, dan richting A12 Bergen-Op-Zoom,
neem afrit 16-Ekeren. Hou op de afrit links aan, N180 – Haven 1-100.
Aan 1ste verkeerslicht links de N114 Ekersesteenweg. Sla na 1,5 km linksaf naar de
Ferdinand Verbieststraat. Ons lokaal is links, rechtover het nr. 59. (afb. 2)

Afbeelding 2

Voor de mensen die uit Berendrecht, Stabroek langs de A12 richting
Antwerpen komen:

Neem afrit 16-Ekeren. Hou op de afrit links aan, N180 Haven 1-100.
Aan 1ste verkeerslicht links de N114 Ekersesteenweg.
Sla na 1,5 km linksaf naar de Ferdinand Verbieststraat. Ons lokaal is links,
rechtover het nr. 59. (afb_3)

Afbeelding 3
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