Caravanclub “de Trekhaak” is

Jan 2017

op zoek naar nieuwe leden.

Caravanclub “de Trekhaak” is een “landelijke Caravanclub voor 50 plussers”.
Het is een niet merkgebonden vereniging, waarin caravanners (50+) elkaar ontmoeten om hun
gezamenlijke hobby, het reizen en trekken per caravan, ook op gevorderde leeftijd, nog
prettig, gezellig en veilig te kunnen beoefenen.
Onze leden zijn afkomstig uit het hele land en het aantal caravans bedraagt momenteel ca. 35
stuks. Hierbij zijn er niet alleen (echt-)paren, maar ook alleenstaande leden.
Vandaar dat we op zoek zijn naar nieuwe en enthousiaste leden.
Hoewel we een ”kleine” vereniging willen blijven, ook om de goede onderlinge
verstandhouding en onderlinge band te behouden, is het streven om het aantal deelnemende
caravans te verhogen tot 50 à 60 stuks.
Om deze onderlinge band te behouden en te bevorderen, vinden er jaarlijks een aantal vaste
activiteiten plaats, waaronder 2 caravan treffen in het voor- en najaar en 3 bijeenkomsten die
in de “stille wintermaanden” plaatsvinden in ons “Home”; Voorzieningenhart ’t Hert,
Thijmstraat 40, 6531 CS Nijmegen.
Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats in de maanden:
 november (evaluatie afgelopen jaar en planning komend jaar)
 januari (jaarvergadering en voortgang planning komend jaar)
 en afsluitend in maart (planning komend jaar nagenoeg klaar en afronding)
Ons hoofddoel is: Gezamenlijk met en door alle leden diverse reizen organiseren in binnenen buitenland. En het organiseren van 2 caravan treffen; het zogenaamde voor- en
najaarskamp.
Het voorjaarskamp heeft als doel om gezamenlijk een start te maken met de verdere
voorbereiding van de reizen en tevens om de onderlinge band te verstevigen tijdens dit
gezellige twee weken samen zijn.
Het najaarskamp heeft dezelfde functie; met toegevoegd, het terugkijken op het afgelopen
seizoen en dit gezamenlijk af te sluiten.
Het voor- en najaarskamp duren twee weken en wordt door leden georganiseerd (meestal 2
stellen). Om de andere dag wordt er wel een evenement georganiseerd, gepland door de
organisatie.
Beide kampen worden afgesloten met een gezamenlijk diner en de prijs uitreiking van de
diverse evenementen van het net afgelopen kamp..
Aspirant leden zijn te allen tijde, vrijblijvend, welkom op de kampen en/of de bijeenkomsten;
om zodoende vast te stellen of er een “klik” is met de overige leden van de Caravanclub “de
Trekhaak”.
In de periode mei/juni en september ( buiten de schoolvakanties) kan er deelgenomen worden
aan grotere (verdere) of kleinere (dichterbij) reizen binnen Europa met auto en caravan.
Deze reizen worden op initiatief van en door de leden georganiseerd. Bestemmingen kunnen
variëren van Noord (Scandinavië) tot Zuid (Portugal/Italië)
Ook worden, tijdens de reizen, allerlei activiteiten georganiseerd, waaraan men vrijblijvend en
naar wens kan deelnemen. Hierbij valt te denken aan: bezichtigingen van
bezienswaardigheden (zeer divers), cultuur, natuur, wandelen, happy hour, BBQ,
enzovoorts…

Het ontstaan van nieuwe reizen gaat (globaal) als volgt in zijn werk:
Iedereen kan spontaan ( alleen of samen met iemand anders) een reis organiseren. Meestal is
dit een vakantiereis waar men privé ook naar toe zou willen gaan. Tijdens de voorbereidingen
kunnen dan andere leden intekenen voor deelname aan de voorgestelde reis.
Aansluitend aan de bijeenkomsten kunnen de medereizigers onderling van gedachten
wisselen. Hier worden wensen besproken van de medereizigers over allerlei relevante zaken.
Zodoende ontstaat voor de organiserende een raamwerk, waarin alle deelnemers zich kunnen
vinden.
Het voordeel van gezamenlijk op vakantie gaan is:
1. Veiliger, indien er iets gebeurt sta je er niet alleen voor.
2. Geen kosten aan de organisatie om deel te nemen aan de reizen.
3. Door inschrijven als groep zijn de campings, tijdens de voor- en najaarskampen
stukken goedkoper.
4. Gezellig, indien gewenst is er, dichtbij, gezelschap van gelijkgestemden.
5. Gezamenlijke plannen geven meer ideeën en mogelijkheden.
6. Niets moet, veel mag!

Vanzelfsprekend moeten wij, om de club draaiende te houden, een financiële bijdrage vragen
van de leden, de bedragen zijn hieronder weergegeven.
Contributie:
€ 30,00
Inschrijfgeld:
€ 12,50
Inschrijfgeld kampen: € 17,50
€ 12,50

per persoon per jaar
(eenmalig, per caravan)
per persoon voor twee weken (méér dan 7 dagen) en
per persoon voor één week (ook voor 3 à 4 dagen).

Het rekeningnummer van onze vereniging is:
NL76 RABO 0137 7091 02. t.n.v. CC de Trekhaak.

Is Uw interesse gewekt, bezoek dan onze website:
http://www.cc-detrekhaak.nl
Of stuur een email naar:
informatie@cc-detrekhaak.nl
En bellen mag natuurlijk ook: 06-29268466
Via email en/of telefoon kunt U in contact komen met een bestuurslid dat U verder kan helpen
en die Uw eventuele vragen kan beantwoorden.
Het bestuur van de Caravanclub “de Trekhaak”

