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Beste clubleden,
Zowel op facebook als in onze mailbox zien we ‘klachten’ van leden die het niet eens zijn
met de keuze om bij de Zeelandrit te werken met rit waaraan een diner is gekoppeld.
De evenementenorganisatie heeft goede argumenten waarom deze keer een diner aan het
evenement is gekoppeld. Tijdens de ALV willen we dat uitleggen en daarna indien gewenst
met leden daarover de discussie voeren.
Ter overweging alvast een paar argumenten voor een evenement met daaraan gekoppeld een
diner:
We organiseren dit jaar inclusief de nieuwjaarsreceptie 10 evenementen. Bij twee daarvan is
het diner inclusief. Er zijn dus ook genoeg evenementen zonder een daaraan gekoppeld
diner.
Soms kun je niet anders, omdat er geen eindlocatie te boeken is zonder diner. In Zeeland is
het op 28 juli top hoogseizoen en buitengewoon druk. Een geschikte zaal met voldoende
parkeergelegenheid voor alleen een drankje is dan niet te krijgen. Ook bij de Route des
Sources lukte het niet om een eindlocatie te krijgen. We lieten jullie na de rit ‘aan jullie lot
over’. De ‘harde kern’ zocht elkaar wel op, maar voor velen en vooral ook voor nieuwe leden
is dit geen wenselijke afsluiting van een evenement.
Bij de aspergetocht hadden we ook een diner. Deelnemers waren erg positief over de sfeer
tijdens de ‘nazit’ en aansluitend het diner. Er zijn leden die dit als gezellig en meer
ontspannen hebben ervaren.
De ritprijzen dit jaar variëren van zo’n 12.50 tot deze 58 euro per persoon. Wij denken dat
je daarvoor altijd (meer dan) waar voor je geld krijgt. Elitair kan je ons zeker ook niet
noemen.
We proberen de ritten te verdelen over de zaterdagen en de zondagen en over de
verschillende windstreken.
Kortom. Ook bij onze club geldt, niet iedereen is gelijk (gelukkig), en we proberen voor elk
wat wils te organiseren.
Na de Zeelandroute komt er dit jaar geen evenement meer met een daaraan gekoppeld
diner. Vooralsnog hopen we op jullie begrip voor onze keuze, en we vragen jullie vooral om
de discussie tijdens de ALV te voeren.
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