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“MAG-ondersteunende club”

Richtlijnen Organiseren Midzomerweekend MC Grathem
Doelstelling
Midzomerweekend

Een gezellig weekendje weg met de club, waarbij het rijden op de
motor in combinatie met een gezellige overnachtingslocatie
centraal staat.

Inhoud
Midzomerweekend

- Route héén bij voorkeur een toeristische binnendoor route,
eventueel directe route als extra
- Route terplekke
- Eventuele activiteiten ter plekke. (wat kan je doen bij regen?)
- Route huiswaarts, zowel toeristische route alsook directe route
(vermeld telefoon van organisatie en hotel op de routeformulieren)

Locatie

-Hotels/Jeugdherbergen/campings-stacaravans/vakantiehuisje
-Let wel op dat er in de omgeving/dorp/stad iets te beleven is (zeker
in geval van slecht weer) en dat er gelegenheden zijn voor
eten/drinken. Is dit niet het geval regel vervoer (heen/terug) naar
een locatie waar wél vertier is op de zaterdagavond.

Tijdstip en duur

- vrijdag/zaterdag/zondag
- vertrek kan op vrijdag in meerdere groepen en op verschillende
tijdstippen (op eigen gelegenheid is ook mogelijk)

Houd rekening met

1. Reserveringen
- Maak ruim v.t.v. afspraken met hotels e.d. (januari/februari)
- Zorg voor vrijblijvende afspraken tot een zekere datum.
- Houd rekening ermee dat hotels e.d. meestal medio mei/juni
zekerheid willen hebben.
- Hou rekening met 30-50 personen aan deelnemers.
- Gun de leden enige tijd om zich aan te melden.
2. Onvoorziene omstandigheden
- Denk aan mogelijke overdracht bij bv ziekte. Bij voorkeur
minimaal twee personen in de organisatie.
3. Financiën
- let op met het maken van reserveringskosten, zorg ervoor dat geen
kosten doorberekend kunnen worden als een bepaald aantal
personen niet gehaald wordt.
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- Wat doe je bij afmeldingen; geld terug of niet? Stem dit van te
voren af met het hotel.
- Om enig inzicht te krijgen hoe het kostenverloop is het verzoek
om achteraf een kort kostenoverzicht verstrekken aan het bestuur.
(circa 2 weken na het weekend)
4. Eten
- denk aan eventueel vegetariërs of anderszins.
- vastleggen locatie en tijdstip voor het eten (zeker met grote
groepen).
5. Routes
- Draag zorg voor route-omschrijvingen volgens de voor MC
Grathem geldende richtlijnen/omschrijvingen op Garmin GPS.
- Zorg dat de routes door de organisatie nagereden/gecheckt zijn;
dit is een verplichting!
6. Sanitaire voorzieningen
- een grote groep vereist sanitaire voorzieningen.
Bijdrage vanuit MC
Euro 0,00. Er is geen clubbijdrage voor deze activiteit.
Grathem
Richtbedragen voor
Bijdrage leden/niet-leden maximaal circa Euro 100,- tot 120,bijdrage leden/niet-leden Bijdrages aan organisatie te betalen; bij voorkeur via bank om de
traceerbaarheid te verhogen.
Uitnodiging/Informatieverstrekking

Zorg ervoor in de notulen van de Jaarvergadering enige info
vermeldt wordt over het Midzomerweekend. Denk hierbij aan:
- Reisdoel
- Soort van accommodatie
- Schatting van kosten
- Datum

Aanmelden/opgaves/
Inschrijfformulier

- Uitnodigingen per email versturen aan de leden via de Secretaris
- Hou rekening met verwerkingstijd van het Secretariaat.
- Aanmeldformulier met alle informatie indien mogelijk met de
notulen van de Jaarvergadering mee laten sturen.
- Denk aan: maart/april versturen, eind mei sluiting.
- Gun de leden enige tijd om zich aan te melden
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Inschrijfformulier voorzien van:
- Vermeld “Deelname op eigen risico” op inschrijfformulier.
- informatie vermelden zoals: Reisdoel / korte agenda c.q. welke
activiteiten / welke maaltijden / wat is inclusief en wat is exclusief
(overnachting/drank/welke maaltijden) / vertrek- en terugkomst
datum / kosten per persoon / (meerprijs éénpersoonskamer,
eventueel kinderen), uiterste inschrijftermijn / namen,
telefoonnummers en E-mail organisatie / rekeningnummer.
- opgave strook, hierop vermelden: Naam / Adres / Telefoon / Email / Vertrek (samen met groep / op eigen gelegenheid) / Eten
(vegetarisch) / Opmerkingen (eventueel t.a.v. eten).
Contactpersonen bestuur
Activiteit

Post/Aanmeldingen

Edwin Brunenberg, Pater van Donstraat 47, 6089NM Heibloem,
0475-593824, voorzitter@mcgrathem.nl
Jan Verdonschot, St. Antoniusstraat 9, 6097ND Panheel, 0475570273, secretaris@mcgrathem.nl

