Beste mede-clubgenoten,
In de afgelopen 2 jaar hebben enkele Toercommissieleden hun vrijwillige inzet aan deze commissie om
uiteenlopende redenen beëindigd.
Dat er onder hen TC-leden bij waren die 10 jaar of langer hun bijdrage hebben geleverd, mag best als
zeer bijzonder worden vermeld en daar zijn wij hen dan ook zeer erkentelijk en dankbaar voor.
Ondanks deze inkrimping hebben de overgebleven commissieleden toch kans gezien om telkens weer
een nieuw toerprogramma op te zetten en uit te voeren tot grote tevredenheid van onze CPEN club,
gezien de vele leuke reacties die wij bij diverse ritten mogen ontvangen.
Dat dit kan is hoofdzakelijk te danken aan het enthousiasme waarmee deze TC-leden hun vrijwillige
bijdrage leveren aan onze club en hun tijd die zij daarin steken. Dat dit nu meer tijd en energie kost,
omdat met minder commissieleden hetzelfde programma gemaakt en uitgevoerd moet worden, mag
bij u allen duidelijk zijn en hoeft dus geen betoog.

Onder het motto: ”Vele handen maken licht werk” daarom de volgende vraag:
Wij zijn dringend op zoek naar leden van onze Club Pan-European Nederland, die onze (best wel
gezellige) Toercommissie zouden willen versterken en hun bijdrage als vrijwilliger zouden willen
leveren.
Als jij in staat bent en over de capaciteiten beschikt om een leuke route of reis te ontwerpen en te
organiseren, met daarbij ondersteuning van de huidige ervaren TC-leden, dan is er alleen jouw wil
voor nodig om je aan te melden als TC-lid. De tijdsbeschikking die wij van je vragen is ongeveer 3
vergaderingen van 2 uur per jaar, centraal in Nederland. Daarbij hoort dan ook het maken, controleren
en uitvoeren van een dagrit of reis, doorgaans in je eigen regio waar je zelf het meest bekend bent.

Het gaat om de regio’s:  Noord met o.a. Friesland en Groningen
 Oost met o.a. Gelderland en Overijssel
 Zuid-Oost met Limburg.
Zonder jullie hulp voor deze regio’s wordt het lastig voor onze Toercommissie om een mooie toerrit
uit te zetten voor de leden die in deze regio wonen.
Mocht je geïnteresseerd en ook enthousiast zijn, dan is een mailtje naar tc-voorzitter@club-pan.nl
voldoende om meer informatie te krijgen over de inhoud van de functie van TC-lid.
Als laatste willen wij ook vermelden, dat ritten en reizen georganiseerd door leden van onze Club PanEuropean Nederland ook zeer welkom zijn. In samenspraak met de Toercommissie kunnen deze dan
in de Evenementenkalender worden toegevoegd.
Wij hopen als Toercommissie vele reacties van u te mogen ontvangen en wij zien ernaar uit.
Uw Voorzitter Toercommissie van
Club Pan-European Nederland,
Marco Ravensbergen

