
 
 
Beste Leden van Club Pan-European Nederland, 
 
Als eerste wil ik een ieder de beste wensen toewensen en daarnaast spreek ik de wens uit dat 
we hopelijk in dit jaar, mede door de reeds gestarte vaccinaties, van dat vreselijke Covid-19 virus 
afraken en dat we wereldwijd weer naar het “oude” normaal terugkeren. 
 
Bijna iedereen is ondertussen wel in meer of mindere mate geraakt door de maatregelen en de 
consequenties die hieruit voortkomen. Als ik naar mijn eigen gezin kijk, mijn beide kinderen 
hebben geen werk meer, omdat de ondernemer gewoon geen werk meer voor ze had. Ik zelf 
heb afdelingen gesloten zien worden omdat er een collega toch kwam werken, ondanks dat hij 
een positieve coronatest had gekregen (40 man thuis waarvan er 1 is overleden. En dan moet je 
toch weer verder. 
 
Afgelopen woensdag zijn we als Bestuur en Commissies voor het eerst dit jaar weer -digitaal- bij 
elkaar gekomen en besproken wat en hoe nu verder. Dus de activiteitenkalender erbij en 
gekeken wat wanneer gepland staat. Daarbij wil ik opmerken, dat de TC zijn best heeft gedaan 
de activiteitenkalender weer aardig te vullen.   
 
Omdat er op dit moment nog steeds erg veel onduidelijk is, hebben we tijdens de Bestuurs- en 
Commissievergadering met elkaar een zeer rigoureus besluit moeten nemen.  
 
Besloten is met de aanwezige Bestuurs- en Commissieleden dat, zolang de Covid-19 
beperkingen van dien aard zijn dat grote samenkomsten niet mogelijk zijn, er geen 
clubactiviteiten worden georganiseerd.  
 
Dit houdt dus in het opschorten van de Koffieklets, de ALV en het gezamenlijk starten van 
toerritten binnen Nederland in clubverband. Wel hebben we de TC, net als vorig jaar tijdens de 
lockdown, bereid gevonden de ritten te publiceren, zodat een ieder de rit op individuele basis 
kan rijden. 



Over de buitenland reizen zal door de organisatoren met de deelnemers aan deze reizen contact 
opgenomen worden over het al dan niet doorgaan c.q. verschuiven van deze reizen. 
 
Deze maatregel heeft natuurlijk consequenties met betrekking tot het samenstellen van de 
kascontrolecommissie als ook de financiële afsluiting van het boekjaar 2020. Wij zijn van mening 
dat hierin het algemene belang prevaleert boven het clubbelang en dat ieder lid zal begrijpen 
dat een samenkomst op dit moment niet mogelijk of wenselijk is. Wel blijven we als bestuur de 
besluiten omtrent Covid-19 op de voet volgen en als er dit jaar nog een mogelijkheid is of komt 
om iets te organiseren zal deze mogelijkheid ook aangegrepen worden. 
 
In de laatste PanPost hebben we als Bestuur het item toekomstvisie aangeboord. Dit stuk heeft 
binnen de club tot zowel positieve als negatieve reacties geleid. In de ALV wilden we dan ook de 
toekomstvisie presenteren en uitleggen, zodat, als het tot stemming wordt gebracht, iedereen 
kan kiezen met de volledige uitleg.  
 
Omdat de ALV nu niet door kan gaan, hebben we als Bestuur besloten de zaken voorlopig te 
laten voor wat het is. Dat wil zeggen, we gaan verder zoals we vorig jaar zijn begonnen en we 
zien wel wanneer we de ALV kunnen houden. En dan niet alleen de ALV, want er zijn vorig jaar 
nog meer evenementen vanwege corona niet doorgegaan, zoals de vrijwilligersdag en het 
Lustrumfeest.  
 
Het grootste nadeel voor ons als Bestuur is dan ook de machteloosheid in deze hele situatie. We 
zouden wel willen, maar als we vervolgens zouden gaan organiseren, dan moet je rekening 
houden met annuleren. Immers we zijn nog niet van Covid-19 af en daar zit nu ook de crux wie 
van de leden zou dan komen. Er zijn genoeg leden die zelf ook zeggen: “Ik ben 60+ en zoek het 
niet op, dus laat maar zitten”. Met dit in gedachten en de onzekerheid over wat wel en niet mag 
zorgt dit er ook voor dat we eigenlijk willen zeggen: “We wachten met alles nog een jaartje”.  
 
Wel zijn we ons nog aan het buigen of we het e.e.a. digitaal zullen/kunnen doen. Een ieder die 
regelmatig in calls zit met meer dan 10 deelnemers weet dat dit tot de nodige problemen kan 
leiden. Dan zou stemmen per post nog tot de mogelijkheden behoren, maar ook daarmee kun 
je nog niet datgene bereiken wat je zou willen.  
 
Immers, zoals reeds gezegd het Bestuur wil een toekomstvisie met jullie delen en die in de ALV 
met een ieder bespreken. Juist de keuzes die in deze ALV gemaakt worden, zorgen er voor hoe 
de  continuering van de club zich manifesteert. Feit blijft dat wij als Bestuur ook de ALV nodig 
hebben om uitleg te kunnen geven en opties te bespreken over de toekomst. 
 
Ten overvloede misschien, maar nog even een paar duidelijke regels omtrent gedrag. Mocht u 
als clublid besluiten de toerritten 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 de RIVM voorgeschreven maatregelen en volg 
de ontwikkelingen van het coronavirus hier. 
 

Namens het bestuur,  

Gerard Huizing                       Voorzitter 

Sonja Ravensbergen-Eijk      Penningmeester 

Cees Kuiper                            Secretaris 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

