
 

 

 

                           



Geachte clubgenoten en mede-motorliefhebbers, 

Sinds er vanaf juni j.l. weer activiteiten uitgevoerd mogen worden, is het opvallend hoe steeds meer  

deelnemers zich melden en aanwezig zijn bij de evenementen die op onze evenementenkalender staan 

vermeld. De opkomst van de seizoensafsluiting was dusdanig, dat het soms wel leek op een grote 

motorfamilie en daar houden we van. 

Gelukkig kunnen we wel spreken van een geslaagde uitvoering van de evenementenkalender 2021.  Er 

is royaal voorzien in ritten en natuurlijk ook de Noorwegenreis en de Strekentoer kunnen als bijzonder 

succesvol worden beschouwd. Wat het motorrijden betreft was 2021 een prima seizoen. 

Dat dit allemaal is gerealiseerd door onze (te) kleine groep club-vrijwilligers mag dan ook wel als 

bijzonder beschouwd worden en zij hebben duidelijk iets neergezet waar wij als leden veel plezier aan 

hebben gehad en daar dan ook zeer erkentelijk voor zijn. Maar we moeten verder!   

Afhankelijk???  

Is het wel zo normaal dat de evenementenkalender voor 2022 alweer klaar ligt en is het hard nodig 

dat jullie als leden van de Club Pan-European Nederland ons daarbij helpen??? 

Voor het ene onderdeel wordt meer inzet van je tijd verwacht dan het andere, maar er is voor iedereen 
wel wat te doen. Vanuit bijvoorbeeld je werk, hobby, vrijwilligerswerk etc. neem je kennis en ervaring 
mee, die wij graag willen gebruiken en we zoeken vrijwilligers voor: 
a.  Het bestuur, ter uitbreiding naar een 5-persoons bestuur, dus 3 á 4 kandidaten. 
b. De Feestcommissie voor organisatie van Koffieklets, ALV, Seizoensafsluiting en de Vrijwilligersdag 
en daarvoor zoeken we 2 personen. 
c.  PR&C voor het schrijven en/of archiveren van artikelen voor de PanPost, ook liefst 2 personen. 
d. TC voor het ontwerpen van motorritten en evt. reizen en trainingen, dus nog 1 erbij. 
e.  Handjes voor praktische ondersteuning bij uitvoering van de ALV en seizoensafsluiting. 
f.   Wat er nog meer te organiseren valt, zoals uitbreiding van activiteiten of algemene zaken. 
 
We dagen je hierbij uit om erover na te denken waar jouw kwaliteiten liggen en waarmee je de club 
kunt helpen.  
 
Op dit moment zijn er binnen onze club te veel vacatures en moet er te veel gedaan worden door te 
weinig medewerkers en de rek is er uit.  Op dit moment zijn er 11 vrijwilligers actief die eigenlijk het 
werk doen voor 17 personen. Als we nu niet met elkaar zorgen dat er meer handjes bij komen, dan 
zullen er leuke activiteiten moeten vervallen en dat is dan nog maar het begin, want zonder mensen 
kan het gewoon niet georganiseerd worden. Is dat wat jij wilt? 
Het moment om in actie te komen is NU! 
 
Voor verdere informatie en vragen kun je een mail sturen aan de leden van het bestuur en zij kunnen 
veel vertellen over wat er nodig is. Mocht je andere ideeën of wensen hebben, mail dan ook en dan 
kunnen we samen kijken wat bij jouw situatie past. 
 
Het bestuur, 
 
Voorzitter, Gerard Huizing, mail naar voorzitter@club-pan.nl 
Secretaris, Cees Kuiper, mail naar secretaris@club-pan.nl 
Penningmeester, Sonja Ravensbergen, mail naar penningmeester@club-pan.nl 
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