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voorwoord
Nu ik dit schrijf zitten we al weer duidelijk
in de zonnige pretmaanden. Voor mij en
wellicht vele bezitters van DeLoreans zijn de
wintermaanden niet de leukste periode.
Eind mei zijn we met 5 DCN-equipes afgereisd naar Belfast voor deelname aan het
Eurofest. Voor mij was het de derde keer.
Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de
eerste keer mooi was, de tweede keer was
mooier en nu was het echt het mooist! Enerzijds komt dat door de bekendheid met Belfast, anderzijds zijn het de deelnemers die er
met elkaar onvergetelijke dagen van maken.
Hoe mooie het dan over 5 jaar wordt, weet
ik niet. In het door de Ierse club opgezette
programma staat altijd als hoogtepunt het
bezoek aan de fabriek en het rijden op de
testbaan. Dit jaar was het bezoek aan de
werf waar de Titanic is gebouwd ook een
van de hoogtepunten. Iedere bezitter van
een DeLorean zou minimaal eens in zijn
leven aan het Eurofest moeten deelnemen.
Groot is het risico dat het naar meer smaakt.
Elders in dit blad kun je ongetwijfeld een
idee krijgen van de sfeer.
Volgend jaar, tijdens de meeting van de
voorjaarsrit, zijn er weer de verkiezingen voor een nieuw bestuur. Het zittend
bestuur, Jacco Loof (penningmeester) en
ik, Rob Huizinga (voorzitter a.i. en secretaris), vinden dat een bestuur niet te lang op
het pluche moet blijven zitten en stellen de
functies beschikbaar. Het zijn mooie taken
om onze club op een actieve manier vorm
te geven. Het bestuur ziet zich in zijn taken
ondersteund door meerdere leden, zoals
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DCN is ook te vinden op Facebook en Twitter;
like en volg ons. Ook hier verschijnen regelmatig
berichten over evenementen en van clubleden.
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http://twitter.com/DeloreanClubNL
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(acquisitie en beschikbaarstelling) waardoor het werk onder velen wordt verdeeld
en daardoor heel goed te combineren is
met de dagelijkse werkzaamheden. Door
deze (professionele) ondersteuning kunnen
we met recht zeggen dat we dan wel een
van de kleinste autoclubs zijn, maar wel
het mooiste fullcolour-blad hebben. Ook
uniek is dat van alle Nederlandse bezitters
van een DeLorean ongeveer 70% lid is van
de DCN! Jacco en ik hopen dat er meerdere
leden zich beschikbaar zullen stellen zodat
er een keuze is. Wil je eerst meer weten wat
welke functie qua werkzaamheden inhoud,
schroom niet met het zittende bestuurslid
contact op te nemen voor meer info. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich
melden, graag vóór 1 oktober 2016, bij de
secretaris: secretaris@delorean.nl. De kandidaten zullen in het volgende Dashboard
aan je worden voorgesteld.
Ondanks de tegenwerking van onze regering vinden steeds meer liefhebbers de
weg naar een eigen old- of youngtimer.
Mede hierdoor komen er ook steeds meer
evenementen om aan deel te nemen. Bijna
dagelijks ontvangen wij uitnodigingen om
hieraan deel te nemen. Het is daardoor ondoenlijk om al deze uitnodigingen in onze
kwartaaleditie op te nemen. Is er bij jou in
de buurt een evenement dat meer dan de
moeite waard is, meld dat aan de redactie
en wij bekijken of het opgenomen kan worden in de lijst achter op dit blad.
Het bestuur wenst iedereen veel mooie en
veilige kilometers in onze trots.
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