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Voor u ligt weer het nieuwe Dashboard. Er is weer hard gewerkt om
een nieuw exemplaar bij u op de mat
te krijgen, maar dit werk wordt met
plezier gedaan. Hartelijk dank aan allen
die een steentje bij hebben gedragen!
Tegelijkertijd wil ik u graag deelgenoot
maken van mijn zorgen. Er ligt iets
als een steen op mijn maag, namelijk
het samenstellen van de kandidatenlijst voor een nieuw bestuur. Per 31
december loopt de termijn van het
huidige bestuur van DCN af. De leden
van DCN moeten daarom een nieuw
bestuur kiezen voor de periode van
2017-2019. Maar het ontbreekt ons aan
kandidaten voor het voorzitterschap
en de functie van secretaris.
Zoals u wellicht weet ben ik nu twee
bestuurstermijnen secretaris van de
DeLoreanclub en ik doe dat met veel
plezier. Het werk is te overzien en voor
mij te behappen. Sinds een jaar ben ik
ook interim-voorzitter, een functie die
mij bepaald niet op het lijf geschreven
is.
Vandaar dat wij dringend op zoek
zijn naar een voorzitter. Ook de twee
andere plaatsen (penningmeester en
secretaris) zijn vacant. Voor de functie
van penningmeester hebben Robbert
Oosterhof en Michiel Reurslag zich
aangemeld. Elders is in dit nummer
stellen de kandidaten zich aan u voor.
Ik ben bereid in geval van nood - en

DCN is ook te vinden op Facebook en Twitter;
like en volg ons. Ook hier verschijnen regelmatig
berichten over evenementen en van clubleden.

zo voelt dat op dit moment - nog een
periode als secretaris aan te blijven.
Maar voor de functie van voorzitter
moeten we echt iemand anders zien te
vinden om ook het voortbestaan van
onze vereniging veilig te stellen!
Een bestuur zonder voorzitter is als
een DeLorean zonder vleugeldeuren,
dus mensen, als je je maar enigszins
geroepen voelt: help ons uit de nood!
Groeten,
Rob Huizinga
Voorzitter a.i.
Secretaris

http://facebook.com/deloreanclubnederland
http://twitter.com/DeloreanClubNL
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