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voorwoord
Dit keer geen voorwoord van Rob
Huizinga die al de voorzitter Frank
Lommen verving...
Zoals ik jullie al meldde per mail
kreeg ik in de dagen voor kerst een
telefoontje van Rob met slecht
nieuws over zijn gezondheid en
de vraag of ik als oud voorzitter
van DCN de bestuurstaken van de
secretaris en voorzitter wilde overnemen. Door de omstandigheden
heb ik geen seconde geaarzeld..
nou ja.. een paar dan...
Op het moment dat ik dit schrijf
heb ik de woorden van de afscheidsspeech van Obama nog
vers in het geheugen, waarbij hij
terug kijkt op hetgeen hij in 8 jaar
heeft bereikt. In zijn speech zaten naar mijn mening veel overeenkomsten met John DeLorean:
mannen met visie en een ‘dream’,
maar veel van die dromen hebben
ze niet kunnen realiseren. Ook
al ben je de machtigste man van
zo’n grote organisatie of land, dan
nog heb je vele tegenstanders en
hindernissen die te groot blijken.
Gelukkig is onze club een klein
clubje van enthousiastelingen met
een zelfde hobby: onze RVS 4wieler.... Maar ook in onze club zijn
er veel verschillende interesses.
Daarom is het van belang de vorm
(weer) te vinden die ons bindt.
Foto: Belfast
Steven van der Sijpt

colofon
DeLorean Club Nederland: www.delorean.nl
Voorzitter a.i.: Rob Huizinga/Mario Perotti • +31 6 51 26 22 02 • voorzitter@delorean.nl
Secretaris: Rob Huizinga/Mario Perotti • +31 6 51 26 22 02 • secretaris@delorean.nl
Penningmeester: Jacco Loof • +31 591 85 82 24 • penningmeester@delorean.nl
Acquisiteur: Gerard Jansen • +31 235 45 86 06 • acquisitie@delorean.nl
Correspondentie: DCN Secretariaat • Kamperstraat 11-a • 8011 LJ Zwolle
Contactpersoon FEHAC: voorzitter
Contactpersoon clubproducten: secretaris

Omdat ik een slapend DCN lid was
de afgelopen 12 jaar, heb ik geprobeerd me snel in te lezen op

alle lopende zaken. Vrijwel alle zaken zijn prima geregeld, maar het
viel me op bij de laatste 2 bijeenkomsten waar ik was dat er weinig
leden/auto’s waren. Het blijkt dat
dit in de afgelopen 12 jaar dus
aardig is veranderd. Kortom... op
zoek naar de juiste vorm die ons
bindt!!!

en zondag 10 september a.s. Jullie krijgen nog meer informatie
per mail over hoe en waar, maar
ik kan er al wel over zeggen dat
het leuke locaties zijn, waarbij het
‘socializen’ hoog in het vaandel zal
staan. Ook onze website wordt
weer bijgehouden met de laatste
informatie (onder Evenementen).

Als eerste dat ik moest oppakken
was de bestuursverkiezing. Omdat
Huishoudelijk Reglement en Statuten daar leidend in zijn, bleek dat
de voorgestelde verkiezingen per
mail niet rechtsgeldig zijn. Daarom
spoedoverleg met de inkomend en
zittende bestuursleden en hebben
we besloten de statuten te volgen
en het bestuur op het voorjaarsevent op 9 april te kiezen. Michiel
Reurslag en Robbert Oosterhof
hebben zich voorgesteld in het
vorige Dashboard. Michiel stelt
zich beschikbaar als penningmeester en Robbert als secretaris.
De rol van voorzitter is nog steeds
een vacature (zoals al aangegeven:
lijkt het je wat? meld je dan bij mij).

Wat me verder opviel is dat er belangrijke artikelen ontbreken in
het Huishoudelijk reglement. Tenminste in de versies die ik boven
water kon krijgen via de vorige
voorzitters. Dit betekent dat we
de ontbrekende artikelen (weer)
moeten toevoegen. Daarom zal
dit op de agenda komen op 9 april.
Ook het clubarchief is lastig voor
een ‘instromer’ zoals ik te achterhalen. Vandaar dat we meteen
aan de slag zijn gegaan met een
archief in de cloud te zetten, zodat
de inkomende bestuursleden snel
alle informatie tot zich kunnen
nemen, meer hierover tijdens de
ledenvergadering.

Om niet in een impasse te raken
hebben we besloten wel een plan
voor 2017 te maken zodat alles gewoon doorloopt terwijl we verder
op zoek zijn naar een voorzitter.
Elders in het Dashboard lezen jullie over het jaarprogramma dat we
nu op stapel hebben staan, dus reserveer vast de data in je agenda
van de clubevents zondag 9 april
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Kortom.. het is leuk om weer ‘aan
boord’ te zijn van onze club met
enthousiastelingen die een hoop
doen voor de club. Om daar kennis mee te maken hoop ik dat de
thuisblijvers dit keer (weer) naar
de DCN evenementen komen: het
is echt interessant, leuk en gezellig!!!! Tot 9 april?
Mario Perotti
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