
Geachte clubgenoten, beste mede-motorliefhebbers, 

Zoals u weet zijn gelukkig de zwaarste, beperkende maatregelen op Covid-19 inmiddels al fors terug 

gedraaid en wordt er weer uitgekeken naar de mogelijkheid voor samenkomsten in clubverband. Door 

enkele leden is er al een verzoek gericht aan het Bestuur om een ALV over 2020 te willen organiseren 

en die gedachte kunnen wij ons goed voorstellen, zeker nu wij met elkaar van mening zijn dat 2021 

een wat kort, maar toch een mooi seizoen heeft geboden. 

Terugkijkend op het seizoen 2020 is duidelijk dat we redelijk beperkt zijn geweest met relatief weinig 

ritten en gecancelde reizen als gevolg van Covid-19 maatregelen. Door onze Toercommissie  zijn echter 

wel alle toerritten beschikbaar gesteld via de website. 

De controle van de kascommissie heeft ondertussen plaatsgevonden, die echter door alle beperkingen 

ook verlaat is geweest. 

Door het ontbreken van handjes (lees Bestuursleden) en daardoor voldoende tijd voor het uitschrijven 

van de Algemene Ledenvergadering en het vinden van een geschikte locatie, heeft dit ons doen 

besluiten om de jaarvergadering onder bijzondere omstandigheden naar 2022 te verplaatsen. 

Dit is dan ook een reden om over 2020 een al eerder genoemde “virtuele” ALV te willen houden en 

dat betekent dan het volgende.                  

Als Bestuur kunnen wij aan u de volgende punten over 2020 ter stemming voorleggen en dat zijn:             

-  De balans en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020                              

-  Het verslag van de Kascontrolecommissie over het gevoerde  financieel beleid en de daarin    

genoemde decharge van het Bestuur. 

 



 

Omdat er geen wijziging is geweest in de bestuurlijke samenstelling en er zich (nog) geen nieuwe 

kandidaten hebben aangemeld, willen wij als Bestuur dit punt, maar ook andere punten die stemming 

op de ALV vereisen, doorschuiven naar de ALV over 2021, die op zondag 6 maart 2022 dan weer in zijn 

geheel gehouden zou kunnen worden.  

Het Bestuur zal u binnenkort een nieuwsbrief sturen met daarin de ter stemming opgevoerde punten 

en de uitleg op welke manier u uw stem kunt uitbrengen. Het uitbrengen van uw stem kan via de 

website, na eerst ingelogd te zijn, of via de post indien u niet over internet beschikt. 

Omdat we toch kunnen spreken van een geslaagd seizoen 2021, willen wij eigenlijk dit eerst in een 

gezellige sfeer en ambiance gaan afsluiten en daaraan wordt inmiddels al gewerkt door het Bestuur, 

met hulp van een van onze vrijwilligers en u hoort daar t.z.t. nog over.  

Wij hopen dan ook dat u als lid van CPEN enig begrip wilt en kunt opbrengen, dat onze vrije tijd en de 

beschikbaarheid voor CPEN niet onbeperkt kan zijn. Het organiseren van zowel een Seizoensafsluiting 

en tegelijkertijd ook de voorbereiding voor een ALV levert ons veel werk op en derhalve moeten wij 

als Bestuur daarin keuzes maken.  

Ook is het zo, dat er voor ons in 2021 nog maar 2 maanden te gaan zijn en gezien de voorbereidingen 

en de vooraf aankondiging van een ALV van 4 weken, zal de ALV pas in december kunnen plaatsvinden. 

Daarna zal op 6 maart 2022 de ALV over het jaar 2021 gehouden moeten worden en dat is dan wel vrij 

kort na elkaar. Daarnaast lijkt het ons niet verstandig om in december een ALV te moeten houden, 

omdat het vieren van Sinterklaas en de feestdagen bij de meeste leden een hogere prioriteit zal 

hebben en dus minder leden bij de ALV dan aanwezig kunnen zijn. 

Om het geheel dus even samen te vatten, wordt er op 7 november a.s. een Seizoensafsluiting 2021 

georganiseerd, waarover nog een nieuwsbrief zal verschijnen. Verder zal er nog een nieuwsbrief 

uitgebracht worden over de ter stemming aangeboden financiële zaken over 2020 en zal de ALV over 

2021 op zondag 6 maart 2022 georganiseerd en gehouden worden, tenzij wederom Covid-19 

maatregelen van kracht worden en uitstel opnieuw noodzakelijk wordt.          

 

Met vriendelijke motorgroet, 

Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 


