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Inschrijfformulier voor aanmelding lidmaatschap:

NAAM EN VOORLETTERS:……..……………………..…..……………….............

ADRES:.........…………………………………………………………..…….......…....

POSTCODE EN WOONPLAATS:...........……………………………..………..........

GEB. DATUM:……………..…………TEL:……........……………….……....…..….

GESLACHT: M / V HANDTEKENING………………….....................................

E-MAIL ADRES:…………………………………………………………..…....….…

Het “dagje uit” wordt ieder jaar, omstreeks
september/oktober, georganiseerd. Er wordt
dan via een mooie route naar een
bezienswaardigheid of attractie gereden. Na
afloop gaan we met z’n allen een hapje
eten.

Dit formulier uitknippen en opsturen naar:

Het kampeerweekend wordt ieder jaar
tijdens Hemelvaart gehouden. De laatste
jaren hebben we dit weekend doorgebracht
in het Eifelgebergte, de Harz en Sauerland
maar ook de Belgische Ardennen.

M.C. Bartje, Borgercompagniesterstr. 128, 9611 KD Sappemeer

De barbecuemiddag wordt ieder jaar, eind
juni, bij een van de leden thuis gehouden.
Een mooie gelegenheid om elkaar beter te
leren kennen onder het genot van een hapje
en drankje.

Privacy Policy te vinden onder downloads op www.mcbartje.nl

Het lidmaatschap van M.C. Bartje kost
€ 20,- per jaar, en heeft veel voordelen. Zo
betaalt men geen inschrijfkosten voor de
vier evenementen. (In totaal is dat € 20,-.)
Als Gezinslid betaal men slechts € 10,- per
jaar. (een 2e lid op hetzelfde adres)
Speciaal voor onze leden wordt er nog meer
georganiseerd, zoals een barbecuemiddag,
kampeerweekend, nieuwjaarsborrel en het
“dagje uit”. Ook nemen we regelmatig met
zoveel mogelijk leden deel aan andere
motor-evenementen.

Het Clubblad verschijnt een aantal keer
per jaar en wordt per post verstuurd aan alle
leden. Hierin staat informatie over M.C.
Bartje, de leden en andere leuke verhalen
die met motorrijden te maken hebben.

www.mcbartje.nl
secretaris@mcbartje.nl

Oprichting:
M.C. Bartje is in juni 1976 ontstaan uit een
groepje bevriende motorrijders die elkaar
kenden van een andere motorclub. Deze
motorclub had Ubbena als startplaats voor
hun toertochten en andere evenementen.
Ongeveer 5 km. verderop in Zeijen, werd
de familie Hingstman benaderd om hun
Café te mogen gebruiken als clubhuis. In
1976 werden de statuten opgemaakt en
schreef M.C. Bartje zich in bij de Kamer
van Koophandel te Meppel, met als
standplaats Assen. Tot 1988 organiseerde
M.C. Bartje één evenement (motortreffen)
per jaar. Tevens werd er met elkaar
deelgenomen aan andere evenementen
(motortreffens). Het is dus allemaal als
vrienden/treffenclub begonnen. In juni 1988
werd de 1e Bartje- toertocht georganiseerd
en in 1990 werd de 1e kennismakingstoertocht erbij georganiseerd. Helaas was de
deelname aan deze toertochten slecht. M.C.
Bartje had in die tijd te maken met
concurrentie van omliggende motorclubs
die waren aangesloten bij het LOOT en/of
KNMV. Deze twee overkoepelende
organisaties hadden namelijk een
puntensysteem ontwikkeld voor deelnemers
aan toertochten die door KNMV en LOOT clubs werden georganiseerd. Ook hadden
deze twee organisaties een toertochtenkalender die werd gepubliceerd in vele
motorbladen. Dit bracht weer veel reclame
voor de toertochten met zich mee.

Voor M.C. Bartje zat er dus niets anders op
dan zich ook aan te sluiten bij het LOOT,
en een jaar later bij de KNMV. Dit wierp
direct zijn vruchten af, het deelnemersaantal
steeg explosief van 150 motorrijders in
1992 naar 228 in 1993. De laatste jaren is
het deelnemersaantal op de toertochten
echter weer gedaald. Dit is onder andere te
wijten aan de explosieve groei van het
aantal clubs en daarmee het grote aanbod
van toertochten.

met op zaterdagavond een grote barbecue
en later op de avond een kampvuur. Op de
zaterdagmiddag, na de lunch, zal voor alle
treffendeelnemers een kleine toertocht
worden georganiseerd naar een
bezienswaardigheid in de buurt. Op zondag,
na het ontbijt, is het dan weer tijd om de
boel in te pakken en afscheid nemen, om
elkaar dan op een volgend treffen weer te
zien……

Toertochten:
Motorclub Bartje is aangesloten bij:

Evenementen:
Motortreffen:
Om een traditie in ere te behouden
organiseert M.C. Bartje ieder jaar een
motortreffen. Dit jaar zal het Bartje-treffen
van 6 tot en met 8 september worden
gehouden. Een motortreffen is een
meerdaags evenement (weekend), met het
doel elkaar beter te leren kennen en
vrienden te maken. Het Bartje-treffen wordt
ieder jaar (het eerste weekend van
september), georganiseerd in Zuidbroek. In
Zuidbroek arriveren dan op vrijdagmiddag
vanaf 15:00 uur de eerste motorrijders/sters
komende uit heel Nederland, maar ook uit
het buitenland. Zij zetten dan rond de grote
feesttent hun eigen meegebrachte tenten op.
In de feesttent kan ’s morgens een ontbijt
worden genuttigd en ’s avonds is het feest,

Ieder jaar organiseert M.C. Bartje naast het
Bartje-treffen ook drie open toertochten.
Onderstaande toertochten voeren u over
mooie binnenwegen door Drenthe,
Friesland en Groningen.
Zondag 14 april 2019:
Kennismakingstoertocht (± 100 km.)
Zondag 9 juni 2019:
Bartje Toertocht (± 200 km.)
Zondag 6 oktober 2019:
Herfsttintentoertocht (± 100 km.)
Iedere motorbezitter kan voor € 5,- aan
bovenstaande evenementen deelnemen,
ongeacht type en bouwjaar van zijn/haar
motor. (voor M.C. Bartje leden is deelname gratis)
Voor meer info over deze evenementen of
Motorclub Bartje kan men contact opnemen
met het secretariaat via
secretaris@mcbartje.nl of 0598-390398.

