
 

 
 

  
  BMW Motorclub Roosendaal 



 

 

BMW Motorclub Roosendaal heeft als doelstelling het rijplezier op een BMW motorfiets te verhogen.  
Hiervoor organiseert de club regelmatig toertochten en andere evenementen. 
De club is opgericht op 11 nov. 1989. 
Nr. Kamer van Koophandel:        V283764 
 
Voorzitter :     
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Secretaris:    
Frank Heerkens      0165-554631 
Flintdijk 160,4706JW              Roosendaal 
e-mail secretariaat / redactie:  
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl 
 
Activiteitencoördinator: 
Vacant 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos      0165-761180 
 
Toercoördinator: 
Ton Gorissen                    0165-553889 
 
 
Toerkalender: https://www.bmwclubroosendaal.nl/club-en-toerkalender  
 
Redactie clubblad: 
Dion van Tilburg      0165-569946 
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Webmaster: 
Gerard Kranendonk      06-39597322 
 
Website: 
www.bmwclubroosendaal.nl 
 
Bank: 
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096 
 
Clubhuis: 
Huis ten Halve  
Kruisstraat 60, 4707RC          Roosendaal 
 



 

 
 

 
BMW Motorclub Roosendaal 

  

 
Oktober 2021 
 

 
 
Woord van de voorzitter, 
 
Beste leden, 
 
Velen van ons zitten met een fijn gevoel dit clubblad te lezen 
omdat ze zo genoten hebben van het jaarlijkse 
buitenlandwekend. Na lang zoeken vonden we eindelijk, een 
tot hotel omgebouwd kazerne complex met 100.00 kamers 
naast het vlierveld van Bitburg. De Amerikanen hebben hier 
lang gezeten, maar inmiddels wordt hotel Eifelstern gerund 
door Nederlanders, wel zo gemakkelijk bij bestellen van een 
Weissen. Ook het week werkte mee, evenals de routes die 
voor elk wat wils waren. Omdat het met veren in de bibs 
moelijk rijden is, kreeg Ton vele pluimen op zijn hoed met een 
schouderklopje erbij. 
 
Als voorzitter voel ik toch altijd weer de verantwoordelijkheid voor alle clubleden en partners en dus 
ben ik blij dat we allen, voor zover ik weet, weer veilig zijn thuisgekomen. 
Een ander punt is de jaarvergadering die komende clubavond op de planning staat. 
Onze penningmeester Johan zijn de Financiële verantwoording voor zijn rekening nemen. De 
kascommissie is al langs geweest en heeft alles in orde bevonden. Volgend jaar moeten we in het kader 
van de WBTR regeling, een extra controle plaats laten vinden. Voor verdere info zie mail van Frank 
waarin hij e.e.a. nader toelicht en tevens meldt dat de voorzitter volgens het roulatieschema aftredend 
is.  
Ik heb me zelf herkiesbaar gesteld, maar mochten er gegadigde zijn , geef je op bij Frank.  
Als laatste alvast de datum onze afterCorona BBQ: 20 november. Verdere info in clubblad van 
November. 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 6 oktober a.s. aanvang 20.00 uur 

1. Opening / jaarvergadering 
2. Ingekomen post 
3. Toerkalender 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 

 



 

 

Ledenmutaties 
 
Nieuw lid: Roel Alkhoven  R1200GSA 
Opgezegd: Hans Voskuilen 
 
Bericht van de Secretaris 
 
Beste leden, 
  
Voor de komende jaarvergadering aandacht voor de volgende twee punten: 

·         Voor de driejaarlijkse stoelendans is de voorzitterspositie van Piet aan de beurt, Piet heeft 
aangegeven herkiesbaar te zijn, maar als er liefhebbers zijn die deze functie ambiëren kunnen 
die zich bij mij melden. Voor de vergadering schriftelijk of mondeling voor aanvang.    

·         In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is het oa noodzakelijk om buiten 
de jaarlijkse kascontrole, tbv de jaarvergadering, minstens een tweede kascontrole uit te laten 
voeren door de kascommissies. 

  
Aanvulling van het huishoudelijk reglement met de volgende tekst: 

Gezien de in 2021 in werking getreden wettelijke WBTR-regeling, is de kascommissie verplicht een 
tussentijdse kascontrole uit te voeren bovenop de al bestaande kascontrole voorafgaand aan de 
jaarvergadering. Het bestuur (De penningmeester) ziet erop toe dat dit plaatsvindt en vastgelegd 
wordt. 

  
Tot op de jaarvergadering. 
   
Met vriendelijke groeten, Frank 
 
Leestip:   
Zowel als op de Mail als op onze site, staat de Infowijze van het LOOT  
“landelijk overlegorgaan Toerclubs”  Deze keer staan er interessante artikelen in over navigatiesystemen 
en hoe pech onderweg zelf  te verhelpen. Tevens is er een artikel over het verbod op nieuwverkoop van 
benzine motoren (ruim 90% is hier tegen), dus…. 
 
 
 
 



 

 

 


