
 
Beste Leden, 

Terugkijkend op het jaar 2020 mogen we zeggen dat het een bewogen jaar was. 

Na de finale bij DSDD maakten wij ons op voor het buitenseizoen. De wedstrijdkalender was zoals we 

gewend waren goed gevuld en juist toen de eerste wedstrijd zou beginnen werden we verrast door 

het corona virus. Hierdoor gingen alle seinen op rood en werd er een streep gezet door de kalender 

waarbij veel wedstrijden werden afgelast. 

Na een korte stilte werd begonnen om samen met de KNHS, de andere districten en de 

veiligheidsregio te kijken wat er wel mogelijk was en na mate de tijd vorderde en er meer bekend 

werd kon er gekeken worden hoe we de sport weer konden opstarten. In de helaas korte periode dat 

er wel iets georganiseerd kon worden is er dankzij een menvereniging een meetpunt georganiseerd 

welke goed verlopen is en hiervoor onze dank. Juist toen er weer gereden kon worden gebeurde het 

onvermijdelijke en werden we weer teruggefloten door het virus waardoor alle nationale en 

internationale wedstrijden in Nederland afgelast werden.  

Tussentijds konden we gelukkig wel nog steeds recreatief rijden waarmee we maar eens willen 

benadrukken dat ook deze tak van sport niet vergeten mag worden. Ook voor de jeugd waren er nog 

wel mogelijkheden waardoor we in ieder geval een zeer geslaagde jeugd-mendag hebben kunnen 

organiseren in de zomer. 

Nog een positief geluid was dat we na een lange zoektocht twee bestuursleden gevonden hebben die 

2020 al volledig meegedraaid hebben en nu door jullie officieel gekozen kunnen worden. Hiermee is 

het bestuur voor nu compleet ondanks dat we het nu moeten doen zonder Frank Vissers vanwege 

persoonlijke omstandigheden en volgend jaar afscheid gaan nemen van Henk Meijs wanneer zijn 2e  

termijn erop zit en hij graag het stokje overdraagt aan een jonger fanatieke persoon met nieuwe en 

verfrissende ideeën.  

In dit bewogen jaar is er door ons bestuur en samen met andere nog nooit zoveel digitaal vergaderd 

en nadat het eerst even wennen was is dit uiteindelijk goed bevallen is dit wel iets wat we in de 

toekomst blijven doen. 

Ook onze Algemene Leden Vergadering waarbij we jullie helaas niet persoonlijk kunnen ontvangen 

gebeurt nu digitaal om jullie toch op de hoogte te brengen van alles wat er is gebeurd en wat er nog 

gaat gebeuren. 

Laten we hopen dat we elkaar weer terugzien in het volgende seizoen en dat we ons in volle 

gezondheid mogen begroeten. Tot die tijd, houdt de moed erin en tot weerziens. 

Met vriendelijke groet 

Bestuur mendistrict zuid. 

Voorzitter - Wilfried Lempens 


