
 

Beste clubleden, 

Bij een in het afgelopen weekend ingelaste bestuursvergadering heeft Edgar van Schijndel te 

kennen gegeven per direct zijn functie als bestuursvoorzitter te beëindigen en heeft Sandra 

Hoitinga  per mail laten weten ook te stoppen als lid van de Feestcommissie.  Al  geruime tijd 

eerder heeft Carlo Oirbans het voorzitterschap van de Toercommissie neergelegd en met 

ingang van 2020 treedt ook Wim Tammel terug als toercommissaris.  Zij allen hebben daar 

hun eigen redenen voor en is het hun eigen beslissing geweest. Als bestuur kunnen wij dat 

besluit alleen maar respecteren.                 

Namens Club Pan-European Nederland willen wij hen dan ook bijzonder hartelijk bedanken 

en zijn wij zeer erkentelijk voor alles wat zij in de aflopen tijd voor onze club hebben betekend 

en hebben gedaan. 

Dat dit een drastische wijziging is binnen het  bestuur en  de Toercommissie spreekt voor zich 

en de noodzaak van een goed draaiende Club Pan-European Nederland zien wij dan ook als 

doelstelling om met de overige bestuurs- en commissieleden verder te willen gaan.   

Het gevolg daarvan is dat huidige overgebleven 3 bestuursleden in functie blijven, d.w.z. Peter 

van Kampen als waarnemend voorzitter, Sonja Ravensbergen-Eijk als penningmeester (en 

ledenadministratie) en Cees Kuiper als secretaris.  Binnen de Toercommissie is intussen Marco 

Ravensbergen als TC-voorzitter actief. Op de Seizoenafsluiting op zondag 3 november a.s. zal 

dit nog even aan de orde komen. 

Als bestuur van Club Pan-European Nederland hopen wij u enige duidelijkheid te hebben 

gegeven en hopen wij, velen van u op de Seizoenssluiting op zondag 3 november a.s. te mogen 

verwelkomen. 

Als laatste voegen wij hier in grote lijnen het programma van de seizoenafsluiting toe, zodat 

u allen enigszins op de hoogte bent van wat er die dag staat te wachten. 

Het bestuur, 

Peter van Kampen, waarnemend voorzitter 

Sonja Ravensbergen-Eijk, penningmeester 

Cees Kuiper, secretaris. 

 



 

 

 

 

Programma Seizoensluiting 2019 in “De Stapperij”  in Veghel. 

 

12.00 – 13.00 Ontvangst met koffie/thee en appelgebak  door Feestcommissie 

13:00 - 13:30 Welkom en opening  door het bestuur. 

13:30 - 14:00 Presentatie Damen Leathers  door  Ton-Louis Adam 

14:00 - 14:30 Pauze – drankje en warm worstenbroodje door  ” De Stapperij”en Feestcommissie. 

14:30 - 15:00 Terugblik 2019 en Programma 2020 door TC voorzitter. 

15:00 - 15:30 Presentatie Lustrumreis Noorwegen door Susan van Lange en Ludo Sidler van Scanbrit  

15:30 - 15:45 Korte Pauze 

15:45 - 16:15 Presentatie Lustrum 2020,   door Lustrum coördinatoren. 

16:15 - 16:30 Uitreiking prijzen winnaars artikel Toerrit Nederland en artikel  buitenlandreis door  PR&C 

16:30 - 16:45 Uitreiking prijzen Toerrijder van het jaar 2019,  door TC voorzitter. 

16:45 - 17:30 Afsluitend drankje 

17:30 – 19:30              Dinerbuffet voor degene die zich daarvoor opgegeven hebben. 

 


