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l DeLorean opnieuw in productie
l Coast American
l American Power On Wheels
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• Colofon + inhoud
• Van het bestuur
• BTTF Flipperkast
• Herfstrit
• DeLorean Europe Classic
• DeLorean productiecijfers
• DeLorean opnieuw in productie
• Nieuw bestuur
• Notulen ledenvergadering
• Bas van de Heijden:
DeLorean wannahave
• Coast American
• American Power On Wheels
• DeLorean in schoenenadvertentie
• Op de koffie: Maurice Blom
• Agenda
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Beste clubvrienden, aan ons de twijfelachtige eer om de leden via dit medium voor de laatste keer toe te spreken. Nog
even en dan is het 1 januari 2008. Vanaf dat moment neemt het nieuw gekozen bestuur van DCN het over. Maar voordat
we daar op ingaan, willen we eerst even terugblikken op een ontzettend gezellige Herfstrit. Arnold en Henk Schurink
hebben zich dit jaar ingespannen om hier een geslaagd evenement van te maken. Niets werd aan het toeval overgelaten,
alles was tot in de puntjes verzorgd. En dat alles voor een bescheiden prijs in het sfeervolle Gieten. Chapeau mannen! Het
was geweldig. De voorzitter had het tijdens het ontbijt een beetje moeilijk. Kwade tongen beweren dat dit met het bezoek
aan de pony-bar te maken heeft gehad. Ach ja, tenslotte kwam vast te staan dat een leuke bestuursperiode ten einde
kwam. Dat rechtvaardigt toch wel een paar borreltjes. Over de Herfstrit leest u meer in dit Dashboard, laten we dus nog
even ingaan op de bestuursverkiezing. Het was moeilijk om voldoende kandidatuur te vinden om het stokje van het
aftredende bestuur over te nemen. Maar gelukkig, op de valreep, was er genoeg animo om een voltallig nieuw bestuur te
vormen. Welmoed, Arnold en Benny hebben zich beschikbaar gesteld voor resp. de functies Voorzitter, secretaris en
penningmeester. De Algemene Ledenver-gadering heeft zich unaniem positief uitgesproken over hun kandidaatstelling. Bij
deze wenst het huidige bestuur, dit komende bestuur, het allerbeste toe de komende drie jaar. Een periode die voorbij zal
vliegen, zo leert de ervaring. Met genoegen blikken we terug op die afgelopen 3 jaar. We begonnen met een roerige start,
waarna we de handen uit de mouwen hebben gestoken om orde op zaken te stellen. Na een flinke opschoning van het
ledenbestand werd duidelijk waar DCN daadwerkelijk stond. En dat viel een beetje tegen…. Gelukkig hebben we het tij
langzaam kunnen keren en is het ledenaantal weer gegroeid naar een kleine negentig leden. Die magische grens van
honderd leden blijft voor alsnog een brug te ver. Misschien dat het nieuwe bestuur er in zal slagen om die century-break te
maken. Wij hopen het in ieder geval. We kijken terug op een plezierige samenwerking die een aantal successen heeft
kunnen boeken. Ron en Arnold hebben een degelijke administratie weten op te bouwen. Alles klopte altijd. De Webmaster
heeft enorm veel energie gestoken in het bouwen van een nieuwe website. Voor de leden is niet zichtbaar hoeveel werk
hiervoor achter de schermen heeft plaatsgevonden. De oude website bleek niet geschikt voor verdergaande ontwikkeling,
het was nodig om hier een geheel nieuwe structuur aan te geven. Bastiaan heeft aangegeven dat hij deze klus nog verder
wil afmaken. Hier mag DCN zich gelukkig mee prijzen. Aangezien nog steeds niet iedereen gedigitaliseerd is, zal ook de
ontwikkeling van het Dashboard in het oog springen. DCN heeft met de komst van het Dashboard een volwaardig clubblad
gekregen. Consequent, met meer inhoud, verscheen dit blad in hard copy bij jullie op de mat. Dit kon alleen gebeuren
doordat vele mensen hier de schouders onder hebben gezet. Jan v/d Wouw heeft hier altijd aan getrokken en dat doet hij
nog steeds. Als contactpersoon bij GCC Breda helpt hij ons altijd om alles voor elkaar te krijgen. Een sprong kon worden
gemaakt toen Daisy van Hellemondt zich met de opmaak ging bemoeien. Zij zag kans om haar grafische opleiding in te
zetten om het clubblad een professioneel voorkomen te geven. Natuurlijk kon niets ontstaan zonder de inbreng van
enthousiaste leden die de moeite namen om niet alleen van DCN te genieten maar ook iets terug te geven. Hun namen
stonden onder al die artikelen waar we met z’n allen van genoten hebben. En wat te denken van de enorme groei die
DMC-Service heeft doorgemaakt. Het feit dat er een specialist ten tonele kwam die onze DeLoreans op de weg kon
houden was al heel wat, maar nu hebben we zelfs te maken met een volwaardige Europese representant van de
DeLorean Motor Company uit Amerika.
Minder plezierig was het vertrek van een aantal Belgische clubleden. Zij voelde dat zij hun lidmaatschap moesten
opzeggen vanwege de komst van de Belgische DeLorean Club. Twee lidmaatschappen was voor hen te veel zo bleek.
Hierdoor raakte DCN een aantal gemotiveerde leden kwijt en dat was jammer. Desalniettemin staat DCN er goed bij. Aan
het nieuwe bestuur de schone taak om DCN te laten voort bestaan. Het is aan hen om dat te doen met eigen inzicht,
hetgeen hen is toevertrouwd. Ook het voortzetten van een ingeslagen koers zal veel energie vragen. Gelukkig hebben
Bastiaan Olij en Daisy van Hellemondt te kennen gegeven dat zij het volgende bestuur blijven ondersteunen met hun werk
waardoor de website en het Dashboard voorlopig voorgezet kunnen worden. Laten wij als leden het nieuwe bestuur
helpen om er een succes van te maken. Tenslotte staan zij er niet alleen voor, maar is DCN van ons allemaal!

���

�

�

�
�
2 | Dashboard | Magazine van DeLorean Club Nederland

Magazine van DeLorean Club Nederland | Dashboard | 3

