TSC NIEUWSBRIEF

22-03-2020

Beste clubleden,
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie op de hoogte brengen van de coronacrisis en het effect dat
heeft op het clubgebeuren.

Coronacrisis	
  en	
  de	
  TSC	
  
Velen van jullie zullen de afgelopen maanden bezig zijn geweest met het nodige onderhoud /
restauratieklussen aan onze Spitfires en GT-6-en. En nu de lente in zicht komt ook reikhalzend
hebben uitgekeken naar de eerste tourritten en evenementen van onze club.
Helaas worden wij allen geconfronteerd met de gevolgen van de coronavirus uitbraak. Ook wij als club
ondervinden daar de gevolgen van.
Hoewel heel veel nog onzeker is en iedereen nog zoekende is hoe hiermee om te gaan, staat wel vast
dat activiteiten van de club gevolgen gaan ondervinden of al ondervinden. Dit betekent, dat wij als club
beslissingen moeten gaan nemen of al genomen hebben.
De activiteiten, zoals de ritten en (de nieuwe) koffieklets worden georganiseerd door leden van de
TSC. Daarnaast organiseert de TAC evenementen en worden gezamenlijke evenementen met de
andere Triumph clubs georganiseerd. Voor wat betreft de activiteiten binnen onze club wordt steeds in
nauw overleg met de organisatoren en het bestuur bekeken of de geplande activiteiten wel of geen
doorgang kunnen vinden.
Voor de korte termijn staan op de agenda het ISW (georganiseerd door de TAC) en de Tulpenrit
(georganiseerd door Jan Deen).

Deze twee activiteiten zijn geannuleerd.
e

Voor wat betreft de andere op stapel staande activiteiten (8 mei, de 2 Limburgse koffieklets; 17 mei,
de Molenrit; 14-17 juni, de Sauerlandrit; 28 juni, de Achterhoekrit en 12 juli, de DNTD) zijn nog geen
beslissingen genomen. De actualiteiten wat betreft het coronavirus worden nauwlettend in de gaten
gehouden. In samenspraak tussen de organisatoren en het bestuur zal besloten worden of activiteiten
door kunnen gaan, gecanceld of verplaatst kunnen/moeten worden. In het tweede deel van deze
nieuwsbrief wordt een uitleg gegeven over de stand van zaken rond de Tulpenrit en de Sauerlandrit
door Jan Deen. Daarnaast heeft de TAC al besloten om de mogelijkheden te onderzoeken of het ISW
verplaatst kan worden naar het najaar, eind september/begin oktober.

Communicatie	
  
Om jullie, de clubleden, zoveel mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig via deze
nieuwsbrief informatie verspreiden. Daarnaast is voor ons de website dé aangewezen plek om de
actuele stand van zaken rond de geplande activiteiten te vermelden. Dus raden wij jullie aan om
regelmatig de website te raadplegen. Ook zullen we regelmatig berichten op onze Facebook pagina
plaatsen.

	
  
	
  
	
  
Info	
  Tulpenrit	
  en	
  Sauerlandrit	
  
Hieronder vinden jullie de informatie betreffende de Tulpenrit en Sauerlandrit verzorgt door Jan Deen.
Tulpen Rit 26 april
Gezien de huidige omstandigheden heb ik in samenspraak met het Bestuur besloten om de Tulpenrit,
die wij op 26 april zouden rijden, te annuleren.
In eerste instantie had ik nog de hoop dat na 6 april de situatie zou verbeteren en de regelgeving zou
worden verruimd, maar gezien de ontwikkeling en verspreiding van het coronavirus en de vele
afgelastingen van andere evenementen, is het verstandig om nu al dit besluit te nemen.
Iedereen die inmiddels heeft ingeschreven en het inschrijfgeld heeft betaald, ontvangt van mij
persoonlijk bericht. Ik zal de bijdrage weer terugstorten. Diegenen die een hotel of een B&B hebben
geboekt, zijn nu nog in de gelegenheid om dit ongedaan te maken.
Mocht de situatie betreffende het coronavirus half april verbeteren, en je wil op eigen gelegenheid een
mooie tulpenroute rijden? Neem dan even contact met mij op, dan kan ik een route van een
voorgaande Tulpenrit naar je mailen!
Jan Deen - deen.bros@planet.nl
Sauerland Rit
Voor de Meerdaagse Meeting van 14 t/m 17 juni naar Hotel Winterberg Resort in het Sauerland
hebben zich 72 personen (TSC leden) opgegeven. Een geweldige respons mogen we wel zeggen !
Jan en Carien de Jong en Jan Deen hadden voor 29 maart t/m 1 april enkele dagen geboekt in Hotel
Winterberg om de routes nogmaals te controleren en om afspraken met de directie van het hotel te
maken over de invulling van het dagprogramma. Vanwege de corona uitbraak hebben we deze dagen
moeten annuleren. Het ligt in de bedoeling dat we begin mei alsnog afreizen, als de situatie hopelijk is
verbeterd.
Als dit niet het geval is en de beperkingen omtrent het coronavirus zijn begin mei nog steeds van
kracht, nemen we de beslissing over het annuleren van de meerdaagse meeting van 14 t/m 17 juni.
Immers, wij kunnen tot 28 dagen vóór aankomst nog gratis annuleren. Wij hopen dat dit zover niet zal
komen en houden u middels de Nieuwsbrief op de hoogte.
Carien en Jan de Jong – Jan Deen - deen.bros@planet.nl

Tot	
  slot	
  
Mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact op met één van de bestuursleden.
Het bestuur en organisatoren wensen jullie veel wijsheid en vooral veel gezondheid in deze voor
iedereen moeilijke tijden.
Het TSC-bestuur.

