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DE TWEEDE AVONDRIT OP VRIJDAG 11-10-2013 

Door het slechte weer en de geringe opkomst is de laatste avondrit helaas 
niet gereden en zijn er dus ook geen foto’s gemaakt.  
 
MTCV-WISSELBEKER 

Zelfs op de laatste avondrit met het slechte weer was Virgil van der Ven weer 
aanwezig om de route te gaan rijden. Hij heeft dit seizoen maar één rit 
overgeslagen en dat maakt hem de winnaar van de wisselbeker van het jaar 
2013. Virgil hartelijk gefeliciteerd met deze prestatie. Wanneer de wisselbeker 
wordt uitgereikt zal nog bekend gemaakt worden.   
 
VRIJWILLIGER GEZOCHT BESTUUR 

Enige tijd geleden heeft Miranda aangegeven te willen stoppen met het 
bijhouden van de ledenadministratie. Wij willen Miranda hartelijk bedanken 
voor haar jarenlange trouwe inzet en gezelligheid tijdens de vergaderingen.  
Het vertrek van Miranda betekent wel dat wij op zoek zijn naar een 
enthousiast persoon die het bestuur wil komen versterken. Mocht dit je 
aanspreken stuur dan een mail naar info@mtcv.nl. 

DROPPING 

Aangezien de dropping vorig jaar weer een groot succes was willen wij dit jaar 
ook weer een dropping organiseren. Hiervoor vragen wij hulp aan jullie als 
leden voor het uitzetten van een mooie route. Heb je interesse om de 
dropping uit te zetten stuur dan een mailtje naar info@mtcv.nl.  

JAARVERGADERING / FEESTAVOND   
Op 15 februari 2014 zal er weer een feestavond georganiseerd worden in 
feestcafé Den Braai in Vlijmen. Zoals bij alle andere jaren zal er vooraf aan de 
feestavond de jaarvergadering plaatsvinden. Het beloofd net zoals voorgaande 
jaren een heel gezellige avond te worden met lekkere hapjes en drankjes. 
Graag even via het bovengenoemde mailadres laten weten of je wel of niet 
komt en of je partner ook van de partij zal zijn.  

 

IS JE MOTOR/AUTO VIES, VUIL OF GEWOON SMERIG? 
Heb je geen tijd, zin of de mogelijkheid om deze zelf te wassen en/of te poet-
sen? Dan kan Rudy van Loon wellicht wat voor je betekenen! De mogelijkhe-
den zijn o.a. wassen, poetsen, smeren, verversen, de-monteren van wielen. 
Tevens kun je tegenwoordig ook bij Rudy terecht voor het laten maken van 
een nieuwe uitlaat (indien gewenst met db-killer). 

Voor meer informatie kun je contact met Rudy opnemen via e-mailadres 
Ruud.34ks@home.nl en/of telefoonnummer 06-83521552. 

20 oktober 2013 

 

A G ENDA  MT CV  2 0 1 3  

 

12 januari Dropping 

16 februari Jaarvergadering 

16 februari Seizoensopening 

07 april 1e toertocht 

12 mei 2e toertocht 

17 mei 1e avondrit 

31-01-02 juni Weekend Duitsland 

09 juni 3e toertocht 

07 juli 4e toertocht 

11 augustus 5e toertocht 

08 september 6e toertocht 

06 oktober 7e toertocht 

11 oktober 2e avondrit 

MOTOR  TOER  C LUB  VL I JMEN  

Motor Toer Club Vlijmen 

Just for fun! 

 
www.mtcv.nl 
info@mtcv.nl  

LINKS 
 
Facebook van MTCV 
Hyves van MTCV! 
Motorpassen 
Gasthof Am Turm 


