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Winterslaap?...
Ik ben toch geen beer? Nee, ik ben een volbloed auto, een glanzend metalen raspaardje. Dat kan echt wel
tegen een stootje en dus mag ik van mijn baasje er regelmatig op uit.
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Maar, iedereen heeft daarover een eigen mening. Het gehele jaar doorrijden met de auto? Alleen de mooie
tijd van het jaar? Niet als het regent? Niet als het glad is? Voor iedereen is dat anders.
Ik rij graag auto en zeker in mijn DeLorean; ook in de winter. Goed, als het glad is zal ik hem laten staan.
Maar voor de rest? Rijden met die geit! Dan gun ik de andere auto ook eens wat rust.
De winterse dagen in december 2007 boden een uitstekende gelegenheid om mooie plaatjes van de
auto(‘s) te maken. Aan de achterkant van mijn “dagelijkse” auto kunt u zien dat die even mocht rusten. De
spreuk links op de achterkant wordt ten uitvoer gebracht. De twee andere foto’s zijn genomen vlak bij het
IJsselmeer: de ene een berijpte D bij de woonstee van Ed, de andere aan het IJsselmeer zelf even buiten
Venhuizen.
Welmoed Jonker
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Het is dan zover: als u dit leest ligt het eerste
nummer in 2008 van de Dashboard voor u. Met
z’n allen hebben we er hard aan gewerkt om een
informatieve en praktische vulling van het blad te
realiseren. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want onze Daisy gaat stage lopen en moest
dit nummer dus eerder klaar hebben. Daisy, veel
succes met de stage.
Als u de achterkant van ons magazine bekijkt zal
het u opvallen dat we dit jaar erg veel activiteiten
hebben. Vroege vogels vangen wormen, zo zegt
een vrij vertaald Engels spreekwoord. Wij hebben in maart al de eerste kans om met de
DeLorean aan de rol te gaan!
Op juli na hebben we dan elke maand wel een of
ander evenement. Dus... u heeft een ruime keus
om uw auto het asfalt te laten gebruiken.
Terugblikken aan het begin van een nieuw jaar
is iets wat veel en graag gedaan wordt. “Het
bestuur is niet meer, leve het bestuur”, als variant op; “De koning is dood, leve de koning!” Wij
hebben allen genoten van hetgeen het vorige
bestuur ons in de afgelopen jaren heeft voorgeschoteld.
In het regelen, uitzoeken, nalopen en nog eens
controleren zijn vele uren gaan zitten. Op het
forum zijn onze voorgangers daarvoor al lof toegezwaaid, maar wij doen dat hier natuurlijk nog
even dunnetjes over: Bedankt voor jullie bestuurlijke activiteiten en inzet Michiel, Ron en Arnold.
We zullen er proberen voor te zorgen dat het
niveau op peil blijft.
Tenslotte vragen we jullie ons werk, in het bijzonder de evenementen, te beoordelen. Laat
ons weten wat je er van vindt, maar pas nadat
je hebt deelgenomen! Je weet “inspraak zonder
inzicht is uitspraak zonder uitzicht!”. Enne... opbouwende kritiek mag altijd. Houdt er wel rekening mee dat als je kritiek levert, je kan worden
gevraagd om bij te dragen aan de verbetering
van het onderwerp van je kritiek.
Een vereniging draait, net als een automotor niet
alleen op brandstof, maar vooral op smeermiddelen. De drijvende kracht in een vereniging zijn
de leden, het smeermiddel is het bestuur!
Laten we met z’n allen er aan meewerken dat
2008 een grandioos jaar wordt voor elk lid in het
bijzonder en voor de vereniging als geheel.
Samenwerken aan een sterke vereniging zorgt
voor een prima sfeer en betere onderlinge banden. Daar varen we allen wel bij!
Het bestuur

