
 



M.T.K. de IJselrijders 1974 
NOVEMBER 2014 

41e JAARGANG NR. 11 

Postadres: Secretariaat MTK de IJselrijders 1974, Longoliusstraat 5, 7412 EJ Deventer 
Aangesloten bij het L.O.O.T., info: www.loot.nl  
MAG-ondersteunende club, info: www.motorrijdersactiegroep.nl 
 

Beschermheer MTK de IJselrijders: De heer A.P. Heidema, burgemeester Deventer 
 

Toercommissaris: 
Jos Korting    Emmastraat 14 7411 EJ  Deventer      0570-618711  
 
Notuliste: 
José Maatman  Longoliusstraat 5 7412 EJ Deventer  0570-644190 
 
Redactie :  
Zenna Aydin   Verschoorstraat 9 7425 BH Deventer  06 13 921 922 

Advertenties contact : bestuur@ijselrijders.nl 
Internet :   www.ijselrijders.nl  
E-mail via :    www.ijselrijders.nl 
  
BESTUUR 
Voorzitter :   
Jan Korting    Emmastraat 14 7411 EJ  Deventer      0570-618711 
 
Secretaris :  
José Maatman  Longoliusstraat 5 7412 EJ Deventer  0570-644190 
 
Penningmeester :  
Marian Martens  Vogelslag 112  7423 CG Deventer       0570-653034 
 
Bestuurslid :  
Henk Put   Hagenvoorderdijk 24 7433 CX Schalkhaar   06 83 591 752 

 
Bestuurslid :  
Pieter-Jan Fledderus  Cornelis Lelylaan 38 7424 CE Deventer  0570-514014 
 
Clubvertegenwoordiger  
voor LOOT 

Jaap van den Berge  Waterhoen 7  7423 CS  Deventer     0570-650593 
 
Clubvertegenwoordigers  
voor het regio-overleg 

Jaap van den Berge  Waterhoen 7  7423 CS  Deventer     0570-650593 
Harry Koolhof   Waterhoen 58  7423 CR  Deventer      0570-653306 
 
Contributie 2014  :  Leden € 35,-- / gezinsleden € 18,50/ donateurs  € 21,-- per jaar. 
      Men kan ook jeugdlid (tot 18 jaar) worden voor € 8,00 per jaar. 
      Nieuwe leden betalen € 2,50 inschrijfgeld. 
Bankrelatie  :  ABN-AMRO-bank nr. NL59ABNA0478424256 t.n.v. M.T.K. de IJselrijders 

http://www.motorrijdersactiegroep.nl/
http://www.ijselrijders.nl/
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DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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VOORWOORD 
 

Beste IJselrijders, 

Dit is alweer het laatste clubblad van dit jaar. Terugkijkend kunnen we spreken van een geslaagd motorseizoen.  

Het was dit jaar een bijzonder jaar omdat het ons 40-jarig jubileum was. Om dit lustrum te vieren waren er 
verschillende activiteiten georganiseerd. Voor mij waren er enkele hoogtepunten: het seizoen begon gelijk al 
goed met een Turks ontbijt bij de openingsrit.  

Eén van de activiteiten was de bijzondere verrichtingen training in samenwerking met rijschool Joop Hagen. Dit 
was erg de moeite waard. Een volgende hoogtepunt was toch wel dat de burgemeester langs kwam op zijn 
Gazelle om ons te feliciteren met ons 40-jarig bestaan. Als blijk van waardering werd hij  meteen beschermheer 
van de club gemaakt. Ook het hemelvaarts-weekend in de Harz was zeer geslaagd te noemen.  

En als laatste werd het jaar afgesloten met de feestavond die nu net is geweest. Al met al dus een zeer succesvol 
jaar.  

Om de club levendig te houden en over vijf jaar weer een lustrum te kunnen vieren kunnen we altijd leden 
gebruiken die een bijdrage willen leveren. Onze penningmeester heeft reeds aangegeven te stoppen in 2016 en 
ook voor het onderhoud van de website kunnen we mensen gebruiken. Belangstellenden kunnen zich bij het 
bestuur hiervoor melden.   

Mijn motor gaat zo weer de stalling in en ik ben alweer een beetje aan het vooruit kijken naar het nieuwe 
seizoen. Er staan weer genoeg ritten op de agenda waar ik naar uitkijk.  

Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen. 

MTK de IJselrijders, een club om van te houden, 

 

Pieter-Jan Fledderus 
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       Bestuursvergaderingen  2014 

 
 
 
 
 

Datum    Tijd   Plaats     
 
9 december 2014   20:00 uur  Jose Maatman 

 ---------            ------- 

Bestuursvergaderingen 
Diegenen die het bestuur wensen te spreken kunnen dit doen om 20:00 uur bij het desbetreffende 
bestuurslid thuis. Voor het adres, zie pagina 0 van het digitale clubblad. 
 

 ---------            ------- 

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
  Autobedrijf Slagter:    10% korting 

  De korting is op arbeidsloon en APK. 
 

 
Alléén op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart. 

Voorzien van een goed gelijkende pasfoto. 

 ---------            ------- 

KM-vergoeding 2015 
 

De km-vergoeding voor 2015 is vastgesteld op € 0,11 per km 

 
 
 

 

           

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Workshop schilderen THE SKY IS THE LIMIT 

Laat je fantasie de vrije loop tijdens deze fantastische workshop en een unieke ervaring samen!  

Datum:  
13 december 2014 
Tijd:  
14:00 – 16:30 uur 
Plaats:  
GALERIE HK KUNSTBEDRIJF 
Walstraat 66 te Deventer 
 

Hier geldt een eigen bijdrage van € 15,- 

Je mag een plaatje meenemen wat je graag wil naschilderen. Anders kun je daar ook een plaatje 
uitzoeken  

De schilderijen worden, nadat ze droog zijn, bij mij afgeleverd. Na mijn emailbericht kan je je schilderij 
ophalen. 

SVP opgave vòòr 13 december 2014 via zenna55@gmail.com 

Hartelijke groeten, 

Zenna 

 ---------            ------- 

EHBO-cursus 12 december a.s. 

Beste IJselrijders, 

Vrijdagavond 12 december 2014 wordt er een EHBO-cursus georganiseerd op de clubavond. 

Aanvang 20.00 uur in café de Lindeboom in Schalkhaar. 

Deze avond wordt verzorgt door Adri Veldhoen. 

De koffie staat klaar (andere consumpties zijn voor eigen rekening) en Vol = Vol  

Graag het verzoek om je eigen helm mee te nemen! 

Hartelijke groeten 

Marian Martens 

mailto:zenna55@gmail.com
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Aanleveren kopij 

 
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van elke maand 
mailen naar: redactie@ijselrijders.nl  
 
Het format is: 
 
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij 
doen de opmaak. 

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat 
aanleveren.  

 
 

In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt, 
niet verwerkt worden in het clubblad. 

 
 
 
 Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad seizoen 2014 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 november 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 12 3 december 2014 

20 december 2014 Clubblad jaargang 42. Nr. 1 7 januari 2015 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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JARIGEN november 

Rob van den Berge  
Hans Vermeulen   
Henk Schuurman   
Jan Korting   
Gerrit Riemersma  
 
 

 

Van harte gefeliciteerd met 
jullie verjaardag 

 

 ---------            ------- 

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden? 

 
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze  
club d.m.v. een contactavond, een clubblad 
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit  
of een clubactiviteit.  
 
 
 
 

 ---------            ------- 

LID ZIEK??? 
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!! 
 
 
 
 
 

Verslag sluitingsrit d.d. 19 oktober    

 

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

in 

Brasserie Café Zalencentrum De Lindeboom  

op 

ZONDAG 25 januari 2014 

Van 15:00 uur – 18.00 uur 

 

koffie / thee / hapje / oliebol / drankje 

Een aantal munten voor consumpties. 

 

Tevens uitreiking toercompetitie winnaar 

en winnaar IJselrijd(st)er van het jaar 2014 
 

 

Kom allen naar De Lindeboom, voor een gezellige middag! 
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MTK de IJselrijders 1974 
opgericht 1 januari 1974  
aangesloten bij het L.O.O.T. 
MAG ondersteunende club 

  
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Datum  : 30 januari 2015 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : Café / Restaurant “De Lindeboom” 

 

Definitieve  AGENDA: 
 

1. Opening: 
 

2. Bijkomende agenda punten:     

 
3. Goedkeuring notulen A.L V. oktober 2014 

 
4. Jaarverslag secretaris 2014 

 
5. Jaarverslag kascommissie 2014 

 
6. Jaarverslag penningmeester 2014 

 
7. Begroting 2015 penningmeester 

 
8. Bestuursverkiezing en samenstelling * 

 Marian Martens         - aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar 
 

9. Toerkalender 2015 – Korte zondag rit 
 

10. Rondvraag   

 

Pauze 
 
11. Vaststellen diverse commissies –vacature hulp onderhoud website 

 
12. Beantwoording rondvraag 

 
13. Uitslag bestuursverkiezing 

 
14. Voorstel en stemming  wijziging  huishoudelijk reglement en toerreglement 

 
15. Website met vacature voor hulp onderhoud 

 
16. Sluiting  

 
 
 

*    Eventuele kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich bij de secretaris aanmelden tot  
      24 uur voor de vergadering. 
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Geen Duitse tol voor motorrijders 
 
De Duitse plannen om tol te gaan heffen voor het gebruik van de autosnelwegen zijn als wetsvoorstel door 
verkeersminister Dobrindt gepresenteerd. De plannen houden in dat buitenlanders die in Duitsland gebruik van 
de snelwegen willen maken, daar vanaf 2016 tol voor moeten gaan betalen.  
Goed nieuws is er echter voor de motorrijders, die worden evenals bestuurders van elektrische auto's en 
gehandicaptenvoertuigen in het huidige wetsvoorstel ontzien. 
 
Voor Duitse automobilisten betekenen de plannen niet zozeer een kostenpost dan wel een verschuiving van 
kosten. Afhankelijk van het type auto dat bestuurd wordt, zal 74 euro of 130 euro aan tolbelasting betaald 
dienen te worden, die Duitsers echter via een verlaagde autobelasting terugkrijgen.  
 
De Duitse regering hoopt met dit plan 3,7 miljard euro aan inkomsten te kunnen genereren, waarvan na aftrek 
van de kosten zo'n 500 miljoen overblijft dat direct in de infrastructuur geïnvesteerd zal worden. De tol zal 
overigens via een elektronisch nummerplatensysteem gehandhaafd worden en niet via een vignet achter de 
voorruit. Hierbij heeft men zowel in binnen- als buitenland de kans om aan het begin van het jaar het bedrag te 
betalen. Betaalt men niet en wordt de nummerplaat op de snelwegen gesignaleerd, dan zal een geldboete 
volgen. Voor buitenlanders die niet vaak in Duitsland verblijven of rijden, bestaat de kans om aan de pomp in de 
grensstreek of op het internet een tien dagen –pas voor €10,- of een twee maanden -pas voor €22,- te kopen. 
 
Overigens betekent dit nog niet dat de plannen zoals gepresenteerd in het wetsvoorstel ook daadwerkelijk 
uitgevoerd zullen worden. De Bundestag moet hier eerst nog over stemmen en daarnaast heeft onder andere 
Oostenrijk al laten weten dit Duitse voorstel bij het Europese Hof wegens mogelijke discriminatie te willen 
aanvechten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: LOOT infowijzer 
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Prijsstijging rijbewijzen neemt toe 
 
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft deze week de nieuwe tarieven voor 2015 bekend 
gemaakt. Opvallend is dat alhoewel de inflatie beperkt blijft dit jaar, de verschillende examens fors duurder 
worden. Zo wordt het theorie-examen ruim 10% duurder ten opzichte van 2014. De prijzen van de 
praktijkexamens voor het motorrijbewijs stijgen meer dan de gemiddelde prijsstijging. Het 
voertuigbeheersingsexamen en het verkeersdeelneming examen worden respectievelijk 7,8% en 5,6% duurder, 
terwijl de gemiddelde prijsstijging dit jaar 3,9%. 
 
Over de lange termijn zijn de stijgingen nog veel groter, ondanks het wegvallen van BTW over de producten 
vanhet CBR. In vergelijking met 2011 is het examen AVD bijna 24% duurder geworden voor de leerling, maar 
leveren het CBR 47% meer op, deels vanwege het invoeren van het 0% BTW tarief. Het CBR ziet een daling van 
het aantal examen aanvragen, aldus woordvoerster Nathalie Dingeldein. Daarnaast voert het CBR een 
uitgebreid verbeterprogramma door, waaronder investeringen in o.a. ICT-systemen bij Rijgeschiktheid.. 
 
Verder verhogen de effecten van het invoeren van het A1 en A2 rijbewijs en daarbij het vervallen van het 
automatisch omzetten van de ene naar de volgende categorie, zoals dat was bij het 25kw rijbewijs, de 
investering voor jonge potentiële motorrijders alleen maar. In de huidige situatie zal voor een 18 jarige 
motorrijder het totale traject van A1 rijbewijs via A2 naar A onbeperkt inhouden dat er een theorie examen en 
vier praktijkexamens afgelegd dienen te worden. Dit komt, inclusief eigen verklaringen neer op bijna 485 euro. 
Dit is echter exclusief de kosten van de rijschool, zoals het gebruik van de motor en administratieve kosten, 
waardoor dat bedrag op bijna 1000 euro komt. Tevens is dit bedrag exclusief rijles. Wanneer iemand vanaf zijn 
twintigste jaar het eerste examen doet (en dus start met een A2 rijbewijs) zal het totale examen bedrag komen 
op 350 euro. In de oude situatie volstonden twee praktijk examens en een theorie examen, samen goed voor 
202 euro in 2013, inclusief eigen verklaring. Al met al betekent dit voor de jonge motorrijder in de praktijk een 
ruime verdubbeling van de kosten. 

 
Met dank aan Verkeerspro 

  

http://www.nieuwsmotor.nl/motorbranche/20373-prijsstijging-rijbewijzen-neemt-toe.html
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Hallo leden van MTK de IJselrijders, 
  
Ik heb het bestuur meegedeeld dat ik op de ALV van januari 2015 niet herkiesbaar ben als Penningmeester van 
MTK de IJselrijders voor een periode van 3 jaar. Eventueel voor 1 jaar. 
 
In dat jaar (2015) moet er dan wel een nieuwe penningmeester gevonden worden. 
  
Als het je iets lijkt, mail of bel mij maar voor meer informatie. 
  
marian.martens@home.nl 
Tel.: 06-19788850 
  
Groet 

 

Marian Martens 
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Motor parkeren in Amsterdam blijft gratis 
 
In 2013 inde de gemeente Amsterdam €166.000.000 aan parkeergeld. Het werd vooral door 
automobilisten opgebracht, maar de Amsterdamse parkeerdienst Cition had vergevorderde plannen 
om hun 'omzet' te verhogen via een extra bron van inkomsten, namelijk motorrijders. 
 
Instanties die de belangen van motorrijders behartigen moesten in actie komen omdat sommige 
controleurs van Cition op eigen initiatief motorrijders parkeerbelasting wilde laten betalen. Daarbij 
maakte het deze ambtenaren zelfs niet uit of de motor wel of niet een 'echte' parkeerplek in beslag 
neemt. Omdat de motor ergens langs een gracht stond, moest er opeens €5 per uur betaald worden. 
Na inmenging van deze kregen de eerste motorrijders die zich bij ons gemeld hadden alsnog hun 
parkeerboete kwijtgescholden. Dit overigens nadat hun eigen bezwaar afgewezen was. Daarbij werd 
door Cition aangegeven dat er in toekomstige situaties onverbiddelijk opgetreden zou worden. Dit 
was echter niet in overeenstemming met de in ons bezit zijnde verklaring van het College van B&W 
uit de jaren '90. Daarin wordt gesteld dat motoren gratis mogen parkeren op de stoep of andere 
plekken, zolang ze geen direct gevaar of hinder veroorzaken. Tevens werd toen vermeld dat er geen 
aanleiding was om hier iets aan te veranderen, omdat dit systeem al tientallen jaren prima werkte. 
 
Ambtenaren zijn geen beleidsmakers, maar dienen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uit 
te voeren. Die instantie beslist of er anders opgetreden moet worden. Men ging in overleg met de 
SP, een van de grotere fracties in Amsterdam; via raadsvragen kwam het parkeren van een motor op 
de agenda en het gevolg was een hernieuwde uitspraak van B&W. Daarin wordt vastgesteld dat 
motoren nog steeds gratis mogen parkeren, zoals voorheen. 
 
Teruggefloten door de gemeenteraad bood Cition zowel aan de 'bekeurde' motorrijders als aan de 
behartigers haar verontschuldigingen aan voor de ontstane overlast. Dat mocht ook wel na tien 
maanden dwarsliggen en een dossier van ruim 70 (zeventig!) pagina's. Laten we hopen dat het 
inderdaad bij deze 'incidenten' blijft en anders dit bij uw belangen behartiger aan te kaarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: LOOT infowijzer
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                                          Hemelvaartweekend 2015 

 

Hallo allemaal, 

 

Het hemelvaartweekend 2015 zou ik willen organiseren. 14 t/m 17 Mei 2015 

Ik ben dit jaar tijdens de vakantie richting de Moezel geweest. 

Ik heb hier inmiddels een locatie gevonden waar we terecht kunnen. 

De meesten daar zijn al heel vroeg bezet. 

 

Hotel-Gasthof Schmause-muhle. 

Peter Pinger 

Baybachstrasse 50 

D-56332 Burgen 

 

Tel.:          +492605776 

E-mail        hotel@schmause-muehle 

website:     http://www.schmause-muehle.de 

 

Kamers die ik heb laten reserveren en waar ik op 15 december 2014 een definitieve opgave van moet 

doen zijn: 

 

7 stuks 2 persoons kamers     44,50 Euro p.p.n 

1 maal 1 persoons kamer       62,50 Euro p.p.n 

 

3 overnachtingen en half pension (dus ontbijt en diner) 

 

Ik heb nog een vraag open staan of dit incl. BTW en toeristen belasting is, maar ik denk incl. 

 

 

Zoals hier boven al aangegeven moet ik de definitieve boeking op 15 december 2014 doen. 

 

Dus geef je vóór deze datum op want je weet hoeveel kamers ik heb! 

Opgave via mail naar henkpasman@ziggo.nl of via dit topic. 

 

Groeten Henk Pasman 

  

http://www.schmause-muehle.de/
mailto:henkpasman@ziggo.nl
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Bestuur en redactie 

wensen iedereen fijne 

feestdagen en  

een gezond 

  2015
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Data en openingstijden 
Vrijdag 16 januari 2015 van 18.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag 17 januari 2015 van 10.00 tot 18.00 uur 
Zondag 18 januari 2015 van 10.00 tot 18.00 uur 
 
Online verkoop toegangskaarten 
Vanaf ca begin december kunt u online toegangskaarten bestellen. Dit is een service zodat u niet in de 
rij voor de kassa hoeft te staan. 
 
Locatie 
Dé Noordelijke Motorbeurs wordt gehouden in de MartiniPlaza aan de Leonard Springerlaan te 
Groningen. Dit complex ligt direct naast de A7 (Groningen-Drachten) en is daarom gemakkelijk te 
bereiken. 

 

 ---------            ------- 

 

U bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2015. De beurs is van 26 febr. t/m 1 
maart in Jaarbeurs Utrecht. 
 
Donderdag 26 februari 10:00 - 22:00 uur  

 

Vrijdag 27 februari 10:00 - 22:00 uur  

 

Zaterdag 28 februari 10:00 - 18:00 uur  

 

Zondag 1 maart 10:00 - 18:00 uur  
  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Impressie foto’s Jubileum feest  

 

 

  

Foto’s: ZenZy Fotografie  
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Aangepaste Aanmeldingsformulier 

MTK de IJselrijders 1974  (www.ijselrijders.nl) 
opgericht 1 januari 1974 
aangesloten bij het LOOT / KNMV 
MAG-ondersteunende club 
 

 
Secretariaat:      Retour aan:  
Longoliusstraat 5            één der bestuursleden van    
7412 EJ Deventer      MTK de IJselrijders 1974 
Tel. 0570-644190           (zie hiervoor het clubblad op de site)   

 

NAAM:  VOORLETTERS:  

ROEPNAAM:  

ADRES:  

POSTCODE:  WOONPLAATS:  

TELEFOON :  MOBIEL:  

GEB. DATUM:  

MOTORMERK:  TYPE:  

RIJBEWIJS NR.:  RIJERVARING:  Jaar 

E-MAIL ADRES:   

                Compleet invullen s.v.p. 
 
Ondergetekende wenst; 
 

 Lid  € 35,- (+ eenmalig € 2,50,- inschrijfgeld)   
 Gezinslid € 18,50 
 Jeugdlid  €   8,00  minimaal  
 Gastrijder gratis  max. 1 jaar 
 Donateur vrije bijdrage 

 
 

  Te worden van:  Motor Toering Klub de IJselrijders 1974 te Deventer   
 

Ingaande op; .…… - ……… - 20….. 

 
De contributie wordt voldaan per:   

 Bank 
 Giro 
 

 
 
 
Handtekening: ………………………   Plaats en datum; ………………………………….. 
 

KvK nr. 406.500.05  website: www.ijselrijders.nl 

Bankrelatie ABN
.
AMRO rek. nr. NL59ABNA0478424256 

Evt. opdelen in kwartalen. 

Bij (gezins-)leden en bank of 

giro betaling wachten op 

betalings-formulier. 

Ten behoeve van administratie MTK 

Betalingsformulier: 

Contr. Ontvangen: 

Statuten en info: 

Toerkaart: 

Aangemeld in BV: 

http://www.ijselrijders.nl/
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Datum Soort rit / evenement 

Geschatte afstand 

 km ‘s 

Kosten 
inschrijving 

Organisator 

1 29-mrt-15     Openingsrit     Voorzitter 

 
06-apr-15     Paastoertocht     MC Salland 

2 12-apr-15     Koekstadrit  IJselrijders 150 / 250  € 6,00 Koekstad commissie 

3 26-apr-15     Lente rit     RAM Raalte 

 
03-mei-15     Korte Zondag Ochtendrit       

4 10-mei-15     Promotierit     Het Bestuur 

5 14-mei-15 t/m 17-mei-15 Hemelvaartweekend     Henk Pasman 

6 20-mei-15     Avondrit     Henk Put 

 
25-mei-15     Voorjaarstocht     MC FreeWheels 

7 31-mei-15           Jos Korting 

 
08-jun-15 t/m 11-jun-15 Avondvierdaagse     MC FreeWheels 

8 14-jun-15           Halit Aydin 

 
21-jun-15     Korte Zondag Ochtendrit       

9 22-jun-15 t/m 26-jun-15 A4D IJselrijders 3 x 100 + 2 x 125 € 5,00 A4D Commissie 

 
01-jul-15 t/m 03-jul-15 Avond driedaagse     MTC Dalfsen 

10 05-jul-15     Regio rit     Regio overleg 

 
06-jul-15 t/m 09-jul-15 

Avondvierdaagse 
(Voorlopig) 

    MC Salland 

11 19-jul-15     Bevrijdingsrit     Ton Korting 

12 02-aug-15           Jan Korting 

 
09-aug-15     Korte Zondag Ochtendrit       

13 16-aug-15           Cor Dalhuisen 

 
29-aug-15     Stoppelhaene     RAM Raalte 

14 30-aug-15           Harry Koolhof 

15 13-sep-15     Herfst toertocht     MC Salland 

 
20-sep-15     

Blauwe Bogen Rit 
(Voorlopig) 

    MTC Dalfsen 

 
20-sep-15     Ponytoertocht     MC FreeWheels 

16 27-sep-15           Jaap v.d Berge 

17 11-okt-15           Cor Dalhuisen 

18 25-okt-15     Sluitingsrit     Voorzitter 

 


