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Beste leden en partnerleden,
Om te beginnen wil ik u allereerst een fantastisch en sportief (ritten)jaar toewensen, met
niet alleen veel voorspoed en geluk maar bovenal met veel gezondheid.
Zoals onder meer in de Eindejaars Nieuwsbrief vermeld, vindt aanstaande zondag de MG
Onderdelenbeurs in Houten plaats. Gelukkig hebben zich geleidelijk aan steeds meer leden
aangemeld voor ondersteuning bij de opbouw, gedurende- en na afloop van de beurs. Een
woord van dank aan deze vrijwilligers is hier daarom zeker op zijn plaats!
Om 12.00 uur ’s middags verwachten wij onze leden in groten getale in de MGATO-stand om
gezamenlijk te toasten op het nieuwe jaar, een jaar waarin de MGATO ook haar 45-jarig
bestaan viert! De nodige flessen prosecco, wijn etcetera en tal van lekkernijen zijn al besteld.
Na Houten is de ALV in Austerlitz op 19 februari natuurlijk de gelegenheid uw stem te laten
horen. Heeft u bijvoorbeeld (innovatieve) ideeën over de koers welke de MGATO in uw ogen
zou moeten op gaan? Dáár is dan met name het moment om deze ideeën te delen met de
andere leden. Ook kunt u zich daar nog aanmelden om een rit in 2018 uit te zetten.
Een door de vereniging aangeboden lunch en consumptiebonnen zorgen er bovendien voor
dat u tijdens de ALV bepaald niet op een droogje hoeft te zitten.
Afsluitend tenslotte nogmaals het volgende. Na 3 jaar zit mijn termijn als voorzitter er
statutair gezien op. Graag doe ik daarom een dringend beroep op leden om zich voor deze
functie te kandideren. Bel mij of andere bestuursleden gewoon even op indien u hierover
meer informatie wenst. Hopelijk zullen zich een aantal gegadigden melden, zodat het straks
op de ALV in Austerlitz aan de leden zal zijn wie zij van deze kandidaten de komende 3 jaar
als voorzitter wensen.
Heeft u overigens deze ALV op 19 februari al in uw nieuwe jaaragenda geblokt?
Tenslotte zoekt de MGATO nog steeds dringend een gegadigde voor de functie van
evenementen coördinator. Voor alle bestuursfuncties geldt natuurlijk dat de huidige
bestuursleden niet eeuwig aan kunnen blijven en van tijd tot tijd zullen bestuursfuncties
opnieuw vervuld moeten worden.
Tot hopelijk ziens in Houten, waar ik met u het glas hoop te heffen op 45-jaar MGATO en
een nieuw succesvol verenigingsjaar!
Namens het bestuur,
Han Volkers
Voorzitter
p.s. Vergeet zondag niet uw nieuwe ledenpas mee te nemen en toon bij de entree a.u.b. de
achterzijde met jaartal en uw gegevens.

