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Voorwoord van het bestuur
Het laatste nummer van een blad, in een bijna voorbij jaar, heeft meestal iets beschouwends. Zo wordt
er vaak teruggekeken op het (bijna) afgelopen jaar
en geeft de schrijver zich over aan koffiedik kijken
over de toekomst. Voor wat betreft onze economie
en de door hebberigheid ontstane recessie, zullen
we de beoordeling maar overlaten aan de deskundigen.
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Racen tegen kanker
Nationaal Oldtimer Festival
Van het bestuur: diversen
Leidens Ontzet
De wonderlijke avonturen van Nico
Fotocollage Herfstrit 2009
Van het bestuur: De Grote Enquête 2009
Op de koffie bij Paul Goes
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(voor alle populaire klassiekers)

Eurofest Belfast 2011
In 2011 zal in Belfast opnieuw worden samengekomen om te herdenken dat dertig jaar geleden in de
fabriek van DeLorean Motor Company in Dunmurry
de DMC-12 van de band rolde. In onze agenda is dit
evenement al opgenomen met de geplande dagen:
26 tot en met 29 mei.
In overleg met Robert Lamrock is besloten alle
Europese DeLorean Clubs te benaderen om samen
te werken en alle leden te polsen over hun deelname
aan dat evenement. We weten dat het nog erg vroeg
is, maar als we nu al van zoveel mogelijk bezitters
weten of zij de intentie hebben om mee te gaan naar
Belfast, dan kunnen we bij veerbootmaatschappijen
op basis van aantallen korting op de vervoerskosten
bedingen. Ook kunnen we dan met hotels overleggen over de prijzen van overnachtingen.
Als we op dit moment zouden gaan, als enkeling,
dan zouden beide overtochten (Amsterdam-Hull

en Stranraer-Belfast) zo’n 900 euro kosten. Als (grote) groep zal dat zeker beduidend minder zijn.

Colofon

Het bestuur vraagt alle DCN-leden om er over na
te denken of zij bij dit Eurofest aanwezig willen zijn.
Natuurlijk duurt het nog erg lang voordat het mei
2011 is en er kan in de tussentijd van alles gebeuren. Toch vragen wij u om als u overweegt om mee
te gaan, dat toch zo snel mogelijk aan de voorzitter
te melden. Hoe meer leden meegaan, des te gunstiger kunnen de vervoers- en overnachtingskosten
uitpakken. Niet voor niets zegt het spreekwoord dat
eendracht macht maakt.
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Mag ik u daarom vragen de “intentieverklaring Eurofest” zo spoedig mogelijk in te sturen? Er hoeft alleen
in te staan wie de verklaring stuurt en de tekst “Ik
ben van plan mee te gaan naar Belfast”.
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Wij kijken wel vooruit, maar dan naar de tijd die
komt. De decembermaand heeft nu eenmaal veel
voor ons in petto: Sinterklaas, de Kerstdagen,
Nieuwjaar en van DCN natuurlijk ook weer de zo
feestelijk onthaalde rekening met de kosten voor het
lidmaatschap in het komende jaar. Ja, niets is ons te
gek om u een prettige tijd te bezorgen!
Volgend jaar komt er een eind aan de huidige
bestuursperiode. In het najaar zullen we met zijn allen een nieuw bestuur moeten kiezen. Vindt u
ook niet dat die drie jaar zijn omgevlogen?
Wie gaat ons per januari 2011 leiden op weg naar de
vele evenementen die in dat jaar weer zullen plaatsvinden? Wie gaat de organisatie op zich nemen om
het feest in Belfast (30 jaar geleden dat de fabriek
zijn productie opstartte) in goede banen te leiden.
En vooral: hoeveel van onze leden zullen dat willen
meemaken. Of er nog een viering komt van 35 jaar
is maar de vraag. Geruchten gaan dat de huidige
gebruiker van het terrein dat niet meer wil.
Wat verwacht u in 2011 te doen? Gaat u onze vereniging leiden? Bent u de persoon die de kar gaat
trekken? Neemt u de beslissingen aan welke activiteiten en evenementen zal worden deelgenomen?
Stelt u de begroting op en houdt u de boeken bij?
Het zijn zomaar een paar van de taken die in een
bestuur plaatsvinden en die in belangrijke mate bepalen hoe succesvol en actief de vereniging zal zijn.
Het zittende bestuur mag het in 2010 nog allemaal
waar maken. Mag er ook voor zorgen dat langs democratische weg een nieuw bestuur wordt gekozen.
Mag er zelfs voor zorgen dat er voldoende gelegenheid is om er met onze DeLoreans er op uit te trekken, de grenzen over zelfs. Aan het huidige bestuur
zal het niet liggen als er nergens een DeLorean te
bekennen valt. Wij zorgen voor zichtbaarheid en
voldoende evenementen.
Het is aan u om de evenementen te vullen met uw
aanwezigheid en met uw auto.
Vast prettige feestdagen en een fijn 2010 gewenst.
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