
 
Beste Leden van Club Pan-European Nederland, 
 
Op 8 maart j.l. is er een nieuw bestuur voor de CPEN gekozen tijdens de ALV, een club met bijna 600 
leden en dan moet je als kersvers bestuur een besluit gaan nemen dat je liever niet zou nemen. De 
CPEN bestaat dit jaar 25 jaar en daar wilden we met een actief plan luister aan geven: elke 14 dagen 
een toertocht die door de toercommissie met veel enthousiasme en gedrevenheid in elkaar wordt 
gezet. Door de leden van de toercommissie wordt aan deze ritten een hoop aandacht gestoken, echter 
we worden ingehaald door de werkelijkheid.  
 
Wij, als bestuur van CPEN, hebben afgelopen zaterdag na lang beraad dan ook een beslissing genomen. 
Deze luid als volgt: met ingang van direct worden alle door de club geïnitieerde ritten tot nader 
bericht gestaakt. Dit houdt dus in dat alle in clubverband geplande ritten worden geannuleerd. Wat 
merkt u daar als lid nu concreet van. De TC zal elke rit gewoon online zetten, zodat een ieder de rit 
individueel kan rijden. Echter het gaat niet meer onder toeziend oog van de club, dus GEEN 
inschrijvingen of verzamelen bij de startlocatie. 
 
Mocht u als clublid besluiten de tocht individueel te gaan rijden en u komt clubleden tegen, geef elkaar 
geen hand maar zoek hiervoor een alternatief en was vaker dan gewoonlijk uw handen. Verder houdt 
u zich zoveel mogelijk aan de door het RIVM voorgeschreven maatregelen: 
 

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
Mijd sociaal contact. Bel pas met uw huisarts als klachten verergeren. 

• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook 
voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te 
spreiden. 

• Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd 
grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om 
bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 



• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis 
als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever.  

• En ook: reis niet naar het buitenland. 

Volg de ontwikkelingen van het coronavirus hier. 

Zodra de ontwikkelingen dit toelaten zal het bestuur via een nieuwsbrief weer laten weten dat de 
toertochten weer onder clubtoezicht gereden gaan worden en dan zal er weer, zoals vanouds, een 
kopje koffie voor u klaar staan bij het startpunt. 
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https://knmv.nl/motorsport/medische-informatie/coronavirus/

