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Beste Clubleden,

Met deze 2e Nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de stand van
zaken voor zover mogelijk van de gevolgen van de coronacrisis op ons als TSC.

Coronacrisis en de TSC
Zoals al eerder aangegeven, worden wij als club en de hele samenleving
geconfronteerd met een ongekende periode van onzekerheid. Het op- en afschalen
van maatregelen rond de Coronacrisis geeft dat ook wij niet ver in de toekomst
kunnen kijken en steeds moeten anticiperen op de nieuwe werkelijkheid.
Op het moment van schrijven (25-04-2020) is het helder dat evenementen tot 1
september 2020 verboden zijn. Nu zullen er mensen zijn die bediscussiëren of een
tourrit zoals wij die gewend zijn hier onder valt. Als bestuur hebben we hier ook naar
gekeken en ook alternatieve mogelijkheden belicht. Uiteindelijk zijn we tot de
conclusie gekomen dat we geen enkel risico nemen, hoe jammer we het ook vinden,
maar alle activiteiten in clubverband worden opgeschort tot in ieder geval 1
september. Wat hierna mogelijk en onmogelijk is zullen we tzt moeten beoordelen.

Als TSC kunnen wij nu voorlopig geen ritten organiseren. Daar wij individueel nog
wel een ritje met onze Spit kunnen maken heeft het bestuur de organisatoren van de
ritten gevraagd enkele van hun oude ritten beschikbaar te stellen voor de leden.
Deze worden binnenkort achter de inlog op onze website gepubliceerd. Houd
hiervoor de website in de gaten. Mochten jullie zelf ook een mooie route hebben
liggen en bereidt zijn die met ons te delen, stuur deze dan, graag in PDF format,
naar webredacteur@spitfire.nl.

Clubblad:
Omdat er nu niet veel activiteiten plaatsvinden in de periode april, mei en juni en
deze nu niet kunnen doorgaan zal er ook veel minder kopij zijn voor het clubblad.
Om te voorkomen dat wij straks een blad gaan uitbrengen met allemaal oude
verhalen uit eerdere uitgaven heeft het bestuur besloten om het clubblad van juni/juli
dit jaar te laten vervallen om zo voldoende nieuw kopij te kunnen verzamelen voor
de editie van augustus/september.

Lidmaatschap FEHAC:
Met de aanvraag van het lidmaatschap van de FEHAC is aan de kant van de FEHAC
iets fout gegaan. Gepland was dat wij in november 2019 lid zouden worden. Een
bevestiging van de aanmelding was binnen maar een vervolg bleef uit. Toen bleek
dat wij niet uitgenodigd waren voor ALV van de FEHAC. In november kwam naar
boven dat onze aanmelding niet meer in het systeem zat. Dit is nu recht gezet. Wij
hebben als club een bevestiging gekregen dat wij lid zijn van de FEHAC, maar we



staan nog niet vermeld op de FEHAC site. Het was de bedoeling dat wij ons als club
zouden presenteren op de ALV van de FEHAC in mei.
Dit is door het Covid 19 virus gedwarsboomd. Wordt vervolgd.

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 !
Vanwege de uitbraak van het corona virus hebben wij helaas moeten besluiten om
deze Meerdaagse rit te annuleren.
Maar van uitstel komt in dit geval zeker geen afstel.
In overleg met het hotel hebben wij besloten om in 2021 opnieuw een Meerdaagse
Meeting voor onze Triumph Spitfire Club leden te organiseren en wel van

zzzooonnndddaaaggg 111333 jjjuuunnniii ttt///mmm wwwoooeeennnsssdddaaaggg 111666 jjjuuunnniii 222000222111, met de mogelijkheid van verlenging tot
donderdag 17 juni 2021.

Alle deelnemers aan de Meeting 2020 hebben wij persoonlijk bericht gestuurd met de
mogelijkheid om gebruik te maken van het aanbod om de reservering van 2020 om te
zetten naar een reservering voor 2021. Zonder bijkomende kosten : dus de prijs van
2020 is gelijk aan de prijs van 2021, met behoud van de mogelijkheid van annuleren
tot 1 mei 2021 en met recht op teruggave van het reeds betaalde inschrijfgeld.

Veel deelnemers hebben inmiddels van dit aanbod gebruik gemaakt. Enkelen moesten
om persoonlijke redenen de kamer annuleren. Deze kamers houden wij op reserve
(in optie) voor de Meeting 2021.

Mochten er leden van de Triumph Spitfire Club meer informatie over de Meerdaagse
Meeting 2021 willen ontvangen, schroom dan niet om een berichtje te sturen naar
onderstaand e-mailadres of één van ons persoonlijk te benaderen tijdens de
komende (hopelijk) nog te verrijden Meetings. En als je daarna geïnteresseerd bent,
neem dan een optie op een van de vrijgekomen kamers !

Carien en Jan de Jong – Jan Deen - deen.bros@planet.nl

Tot slot

In de huidige omstandigheden ervaren we veel onzekerheid en verandert de situatie
voortdurend. Wij proberen als TSC hier ook op in te spelen maar worden ook vaak
ingehaald door de realiteit. Wij vragen u begrip daarvoor.
Met de nieuwsbrief en via de website en clubblad proberen wij jullie zo goed als
mogelijk op de hoogte houden.
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Mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact op met een van de 
bestuursleden. 
Wij wensen jullie veel wijsheid en vooral gezondheid in deze moeilijke tijden. 
 
Het TSC-bestuur. 


