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Van het bestuur

Beste clubleden,
Hierbij alweer het derde dasboard van dit jaar. Alweer een editie met 24 pagina’s waarvan we hopen dat jullie de
inhoud waarderen. De opmaak wordt steeds professioneler wat geheel te danken is aan Daisy van Hellemondt.
Daisy bedankt! En ook iedereen die weer gezorgd heeft voor content, ook zij bedankt, want zonder jullie ook geen
clubblad.
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belangrijke
Mededeling

Zondag 30 September zal een Algemene Vergadering
worden gehouden met als enige agendapunt de
bestuursverkiezing. De locatie is Hotel Braams, te
Gieten. (Zie voor meer informatie het artikel over de
Herfstrit).
Alle leden van DCN worden verzocht aanwezig te zijn
op de aankomende AV zodat zij hun stem kunnen
uitbrengen t.b.v. een nieuw bestuur.
DCN-leden worden ten laatste male opgeroepen om
zich verkiesbaar te stellen voor een van de
bestuursfuncties.
Het bestuur heeft op dit moment nog steeds een
openstaande vacature van Redacteur. Leden worden
verzocht om hun interesse bij het bestuur kenbaar te
maken voor deze functie.

Maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn want het vormen van een nieuw bestuur gaat moeizaam en dat is
een serieus probleem. De diverse oproepen en de discussie op de ledendag maakte al duidelijk dat de leden van
DCN niet massaal in de rij stonden om zitting te nemen in een nieuw bestuur, maar nu is het kwart voor twaalf en
het beeld is niet veel anders geworden. In dit dashboard dus geen pagina’s waarin bestuurskandidaten zich aan
jullie voorstellen, maar eerder een allerlaatste oproep om je aan te melden voor een van de bestuursfuncties.
Toch is er wat licht in de duisternis want gelukkig heeft Welmoed Jonker zich gemeld voor een bestuursfunctie. Het
is diezelfde Welmoed die momenteel probeert om medebestuursleden te vinden. Er zijn een aantal mogelijk
kandidaten gepolst maar deze laten om verschillende redenen verstek gaan. Met Welmoed, Ed Uding en Bastiaan
Olij wordt in ieder geval tegemoet gekomen aan de minimum eis van drie bestuursleden. Ed en Bastiaan verkiezen
echter een zijdelingse bestuursrol en dan wordt het “wel erg druk in je eentje”. En dan hebben we het nog helemaal
niet gehad over de voortzetting van bijv. het clubblad dat we nu zo aardig op poten hebben weten te krijgen.
Maar nu de hamvraag; waar leidt dit toe? Er zijn twee enigszins waarschijnlijke scenario’s. Het zou kunnen dat er op
het allerlaatste moment, één of meerdere leden zich toch nog bedenken en zich vooralsnog verkiesbaar stellen. Een
daverend applaus volgt. De leden kiezen hen als bestuurders en DCN kan uitkijken naar een toekomst.
Wanneer dit niet gebeurd dan is de kans groot dat er vanaf 1 januari 2008 geen DeLorean Club Nederland bestaat.
De club wordt dan opgeheven.
Dit een vrij kille beschrijving van de situatie waarin DCN verkeert. Gevoelsmatig kan je bij deze hele gang van zaken
de nodige bedenkingen hebben. Het is niet bepaald leuk om vast te moeten stellen dat de leden van DCN zich
hebben ontwikkeld tot een groep die zich heeft beperkt tot het “nemen” maar niet meer in staat is om te “geven”. We
krijgen vaak te verstaan dat net u het heel erg druk heeft. (Accurater is in Nederland; druk doet).
Weet u inderdaad zeker dat u het drukker heeft dan de huidige of de vorige bestuursleden? En waar had u die
DeLorean ook al weer voor aangeschaft? Als u over deze twee zaken eens na zou willen denken.
Binnenkort zullen we het weten, dan zijn de verkiezingen en dan zal blijken uit welk hout we gesneden zijn. Het is in
ieder geval frappant hoe een club kan veranderen. 3 jaar gelden traden 6+ enthousiaste bestuursleden “met gepast
geweld” aan. Hoewel de ideeën toen wat anders lagen bedenk je je nu hoe gelukkig zij zich mochten prijzen met die
mate van bereidwilligheid, ideevorming en initiatief.
Wie stoot ons van de troon? Dat lijkt ons namelijk een veel mooiere ondergang dan de gang naar de Kamer van
Koophandel afd. opheffingen.
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