Geachte Mede-Panners,
Het bestuur van Club Pan-European Nederland wenst u een mooi en gezond 2020, met vele
mooie en veilige kilometers.
Via deze nieuwsbrief willen wij als Bestuur u van de laatste zaken op de hoogte brengen, mede in
verband met de komende Algemene Ledenvergadering die op zondag 8 maart 2020 gehouden
zal worden bij: “Vogelpark Avifauna”, Hoorn 65, 2404 HG Alphen aan den Rijn.
Zie de bijgevoegde voorlopige agenda.
Voorafgaande daaraan willen wij alvast enkele mededelingen doen die van belang zijn voor het
komende jaar. Gebruikelijk wordt het nieuwe jaar geopend met de Koffieklets en dat houden we
in ere. Daarna volgt gewoonlijk de Motorbeurs in Utrecht, maar wegens oplopende kosten en
verminderde deelname van merkstandhouders en andere motorclubs is het bestuur van mening
om in 2020 niet als standhouder op deze beurs aanwezig te zullen zijn. Tenslotte ontbrak het ons
aan een beurscoördinator zoals gebruikelijk en gewenst voor een dergelijk festijn. Er kwam geen
enkele reactie op de eerdere oproep, waarvan acte!
Toercompetitie
Vervolgens het volgende inzake de toercompetitie “Rijder van het Jaar”. In het verleden is dit
opgezet om de leden te stimuleren meer aan onze clubritten te laten deelnemen. Het “plezier
aan het motorrijden en meedoen met clubevenementen” blijft dan ook hoog in het vaandel staan.
Helaas zaten er aan de puntentelling nogal wat haken en ogen en leverde dit het nodige
commentaar op van deelnemende leden. De Toercommissie heeft zich daarover gebogen en laat
daarom de puntentelling vervallen. Als alternatief wordt geboden, dat de deelnemers aan CPEN
gerelateerde ritten hiervoor hun aanmeldingsformulier bij elke rit volledig invullen en bij
inlevering daarvan een lootje ontvangen. Bij de seizoensafsluiting zullen deze lootjes worden
verzameld en daaruit worden dan de prijzen getrokken. Dit gaat betekenen, dat ieder
deelnemend lid kans op een prijs maakt en daarbij, hoe meer ritten, hoe meer lootjes en hoe
groter de kans op een prijs. De details hierover volgen later nog, maar dat het “Plezier aan
Motorrijden en de gezelligheid binnen de Club” de hoofdzaak blijft mag duidelijk zijn.
Het Lustrum 2020
Hiervoor zijn de coördinatoren en hun Lustrummedewerkers nog volop aan de gang en zijn
diverse zaken daarvoor al in een afrondende fase. Wij als bestuur, coördinatoren en commissies
hebben er zin in om dit goed te laten slagen.
Dan “last but not least“ de samenstelling van het bestuur
Zoals reeds eerder vermeld, treedt Peter van Kampen bij de komende ALV na vele jaren trouwe
dienst af als bestuurslid en is hij niet herkiesbaar. Dit betekent dan dat het bestuur uit 2 leden
gaat bestaan en statutair gezien mag en kan dit niet. Mocht dit zo blijven, dan zal er weinig anders
over blijven dan overgaan tot liquidatie van onze club en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dus

hierbij nogmaals bij herhaling de vraag naar vrijwilligers voor het vervullen van een
bestuursfunctie, maar ook voor de commissies binnen onze club.
Hiermee hopen wij als Bestuur de meest belangrijke punten genoemd te hebben en rest ons
alleen nog u allen te mogen verwelkomen op de komende “Koffieklets bij Arie Molenaar” in
IJsselstein.
Het Bestuur:
Peter van Kampen, waarnemend voorzitter;
Sonja Ravensbergen-Eijk, penningmeester en ledenadministratie;
Cees Kuiper, secretaris.

Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering
Aanvang 13.15 uur
1.Opening ALV door de waarnemend voorzitter
2.Inbreng extra agenda-punten en vaststellen agenda
3.Vaststellen notulen ALV 10 maart 2019
4.Verslag van de Voorzitter a.i. gevoerde beleid 2019
5.Verslag van de Secretaris over 2019
6.Verslag van de Penning-meester over 2019
7.Verslag van de Kascontrolecommissie over 2019
8.Benoeming van de Kascontrolecommissie voor 2020
14.15 – 14.45 uur
9.Pauze (drankje/snackje)
10.Aftreden / (Her)verkiezing Bestuursleden
11.Stemming voor nieuwe Bestuursleden
12.Begroting 2020 door Penningmeester
13.Mededeling inzake Lustrum
14.Overzicht toerprogramma
15.Rondvraag
16.Sluiting ALV 2020
16.00 uur
17.Afsluitend drankje,
daarna mogelijkheid tot bezichtiging van het park.
Ca. 18.00 – 20.00 uur
Diner-buffet (op inschrijving).

