Motorchallenge 2019

Bekijk de webversie

Ter info voor de challengers

Ter info voor de challengers!
Dit jaar gaan we weer op pad
van 14 tot 17 juni 2019

De kosten
motorchallenge

Dit jaar hebben we weer een
prachtige locatie uitgezocht voor
jullie.

Voor 4 dagen

Dit hotel bied u het volgende:
4-daags All-in Genieten met de challenge
3x overnachten
3x ontbijtbuffet
3x dinerbuffet
gratis koffie/thee
gratis consumpties tussen 17:00-24:00 uur
(bier, wijn, frisdrank)
gratis gebruik van zwembad, sauna en fitness
gratis parkeren (op basis van
beschikbaarheid)
gratis WiFi (in openbare ruimtes)
4-daags motor avontuur
De kamers worden verdeeld, in 2
persoonskamers (deze heb ik al doorgegeven
voor jullie. Jullie hoeven alleen de sleutel op
te halen in de lobby.
Als jullie op locatie zijn is er koffie met gebak.
1 persoonskamer wordt extra voor berekend!
Ik ben dan al daar om jullie te ontvangen.
Deelname
Als je inmiddels (een gedeelte of helemaal)
betaald hebt ben je verzekerd van je plekje. Bij
deze een (allerlaatste) oproep voor degene die
dat nog niet hebben gedaan, want we moeten
“streng” zijn. Er zijn namelijk niet meer plaatsen
dan er bedden zijn…..

Het bedrag is 190 euro p.p. (hotel,
half pension + drinken)
Totaal graag 190 euro p.p.
overmaken op:
NL23RABO0304401161 tav BH
Verhoeven van malsen stichting
motorchallenge
Vermelding je naam en
motorchallenge
Ook kan het contant bij mij
afgerekend worden.

Meld je aan!
Dit kan via de site:
www.motor-challenge.nl
Hij komt er weer aan: de
Motorchallenge 2019! Tijd om het
vlammetje weer wat aan te
wakkeren! Het worden weer vier
gezellige dagen want het hotel is (bij
ons) bekend en de routes zijn klaar.

Met geoliede groetjes
Berrie Verhoeven (berilia)

Organisatie
Een interne evaluatie van de organisatie heeft wel geleid tot
aanpassingen die we m.i.v. dit jaar invoeren.
De belangrijkste wijziging zit hem in de aansturing van de
Challenge. In vorige edities is niet voor iedereen duidelijk
geweest wie welke rol nu had. De verantwoordelijkheden,
taken en werkzaamheden van “Bestuur” en “Vrijwilligers”
liepen door elkaar heen en bracht voor de (vooral nieuwe)
deelnemers, maar ook voor ons allemaal, onduidelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan taken en
aanwijzingen aan de deelnemers die op verschillende manieren door ons werden gebracht en
door de deelnemers ook verschillend werden geïnterpreteerd. Het geheel was erg vrijblijvend en
zoals gezegd ook onduidelijk. Een onwenselijke situatie, zeker nu de deelnemers aantallen
groter worden.
Kortom: tijd om een en ander aan te passen!
Wat verandert er:
Er is een “Bestuur” in de vorm van Berrie Verhoeven en Paul Tomas gevormd. Heb je vragen
vooraf of onderweg dan zijn zij het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kan de Challenge nooit
draaien zonder vrijwilligers. Deze mensen hebben nadrukkelijk een rol in de voorbereiding van
de Challenge en tijdens ons verblijf in het hotel.
De vrijwilligers zijn op dit moment:
Monique van Olderen
Ruth van Olderen
Grace van Hees
Roy van der Plas
Mirjam Ensing (Welkom!!!)

Communicatie
We gaan meer gebruik maken van de website. (http://motor-challenge.nl/) Dat wordt hét kanaal
waar informatie op wordt verspreid. Denk aan nieuwsbrieven zoals deze, maar ook algemene
tips, het Programmaboekje, routes etc. We merkten dat het boekje meer voor kennisgeving
werd aangenomen en daarom zullen we het niet meer op de persoon uitreiken. Wat we wél
doen is het op de site zetten én via de app verspreiden.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@motor-challenge.nl toe
aan uw adresboek.

