
 

NIEUWSBRIEF           02-09-2021 
 
 
Beste clubleden, 
 
Voor u ligt weer een nieuwsbrief met diverse info over de TSC 
 

Jubileumjaar 2022 
In 2022 bestaat onze Triumph Spitfire Club 40 jaar. Oud voorzitter Ruud Verbeek nam in 
1982 het initiatief om een club op te richten voor eigenaren en liefhebbers van de 
Triumph Spitfire. Dat feit willen we niet geheel onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan, 
daarom is er een jubileumcommissie samengesteld die tot taak heeft om plannen uit te 
werken om dit heugelijk feit te voorzien van het nodige cachet.  
De eerste overleggen hiervoor hebben inmiddels plaats gevonden en de plannen staan in 
grote lijnen in de steigers.  
Het plan is om in het weekend van 9 t/m 11 september 2022 een jubileumweekend te 
organiseren. Hiervoor zijn inmiddels afspraken gemaakt met de eigenaar van Camping 
“Het Groene Eiland” in Appeltern waar de jubileumviering plaats gaat vinden. Over de 
concrete invulling van het programma zullen we u de komende periode op de hoogte 
houden via onze Website (www.spitfire.nl ), ons clubblad “The Spitfire” of een 
nieuwsbrief die per email wordt verzonden. 
Op camping “Het Groene Eiland” hebben we een apart veld voor campers, caravans en 
tenten en een afzonderlijk paviljoen tot onze beschikking voor activiteiten.  
Naast een plaatsje op het campingveld is er ook de mogelijkheid om te verblijven in 
Hotel “Moeke Mooren”, een voorreservering op hotelkamers is al door de club gemaakt. 
Daarnaast zijn er in de omgeving enkele B&B’s en andere hotels. Details hierover volgen 
nog. De kosten voor de overnachtingen zijn voor eigen rekening. 
Voor de invulling van de activiteiten doen we graag een beroep op onze leden om te 
komen met ideeën en medewerking in het realiseren van deze plannen. Schroom dus niet 
om uw ideeën en medewerking kenbaar te maken bij de jubileumcommissie via 
jubileum@spitfire.nl 

ALV 
Algemeen 
Op 31 oktober 2021 wordt de algemene ledenvergadering (verlaat) in fysieke vorm 
gehouden en vindt plaats in restaurant de 3 Zussen in Meteren (adres Rijksstraatweg 80, 
4194 SL Meteren). I.v.m. de coronamaatregelen moeten wij eerder beginnen omdat het 
restaurant rond diner-time de locatie nodig heeft. Omdat we nog steeds te maken 
hebben met de coronamaatregelen kan het helaas niet anders dan dat deelname aan de 
ALV alleen kan bij opgave vooraf omdat we maximaal 80 personen kunnen ontvangen. 
Daarom is het helaas noodzakelijk om vooraf in te schrijven voor de ALV om 
teleurstellingen te voorkomen. Om meer leden de gelegenheid te geven om de ALV te 
kunnen bezoeken, verzoekt het bestuur de leden om alleen te komen. Mocht het 
onverhoopt zo zijn dat omwille van de coronamaatregelen de ALV niet fysiek gehouden 
kan worden heeft het bestuur besloten om niet over te gaan tot een digitale ALV. 



De ervaring leert dat bij digitale overleggen waaraan veel mensen deelnemen de 
interactie minimaal is en dat willen we juist op de ALV.  
Omdat e.e.a. rond het jubileumweekend van volgend jaar nog niet helemaal bekend was 
en er wel hieromtrent beslissingen genomen moeten worden op de komende ALV 
ontvangt u via deze nieuwsbrief de agenda voor de ALV en extra informatie betreffende 
de financiering van het jubileumjaar.  
 
Agenda ALV 

1. Opening / terugblik 2020, 2021 
2. Notulen ALV 2020 
3. Financiën  
4. Commissies 
5. Jubilarissen 
6. Verkiezing bestuur 
7. Jubileumjaar 
8. Rondvraag 

 
Aanmelding ALV 
Deelname aan de ALV is alleen mogelijk bij aanmelding vooraf. 
U schrijft u in voor de ALV door voor 22 oktober 2021 een mail te sturen naar 
bestuur@spitfire.nl onder vermelding van uw deelname en 
lidmaatschapsnummer.  
Indien het onverhoopt mocht voorkomen dat de inschrijving vol is, krijgt u daar bericht 
van en wordt u op een reservelijst geplaatst.  
 
Jubileumjaar 
In 2022 bestaat de club 40 jaar en dat laten we niet zomaar voorbij gaan. De 
jubileumcommissie is enthousiast van start gegaan en heeft het onderdeel 
jubileumweekend al in grote lijnen op de rails staan. Aan de ene kant willen wij het 
jubileumjaar aanpakken om de grotendeels gemiste gezamenlijke activiteiten goed te 
maken en aan de andere kant de club op deze wijze te promoten en weer beter op de 
kaart te zetten. Als je jarig bent wil je graag trakteren. Wel is de vraag hoeveel mag 
deze traktatie kosten? En dat is nu de vraag die wij als bestuur en jubileumcommissie 
aan de leden willen voorleggen op de ALV. In grove lijnen bestaan de extra activiteiten 
voor het jubileumjaar tot nu toe uit een jubileumattentie voor alle leden en een 
jubileumweekend.  
De geschatte kosten voor het jubileumjaar bedragen ongeveer € 13.500,- en dat is 
inclusief de kosten van alle activiteiten in het weekend. In het overleg tussen de 
jubileumcommissie en het bestuur is overeengekomen dat het redelijk is om een eigen 
bijdrage aan de leden te vragen omdat anders de kosten voor de club onevenredig hoog 
zouden uitkomen. Het volgende wordt door de jubileumcommissie en het bestuur 
voorgesteld: 
Deelname aan het hele weekend bedraagt € 25,- p.p. en deelname alleen op de zaterdag 
bedraagt € 15,- p.p. Hiervoor wordt u het volgende geboden: 
Welkomstdrankje op de vrijdag, alle activiteiten op de zaterdag inclusief lunch en diner 
op de zaterdag en een gezellig ontbijt op de zondag.  
We realiseren ons dat dit behoorlijke bedragen zijn maar ook dat het jubileumjaar een 
goede kans is om de TSC weer wat meer onder de aandacht te brengen. Daarom nodigen 
wij jullie van harte uit om naar de ALV te komen en je stem te laten horen.  
 



 

Tot slot 
Mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact op met één van de bestuursleden. 
 
Het bestuur en organisatoren wensen jullie veel gezondheid en ondanks alles ook een 
mooie en zonnige tijd toe.  
 
Het TSC-bestuur. 


