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Voorwoord van het bestuur
Op het moment dat ik dit schrijf moeten de feestdagen van 2008 nog aanbreken. Als u dit leest
zijn de dagen van vrede op aarde en welbehagen in de mens al geruime tijd achter de rug.
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Hopelijk laat u zich niet verleiden om mee te
gaan in het doemdenken van deze tijd van een
verslechterende economie. In een ander blad
las ik dat het met de economie helemaal niet
zo slecht gaat, maar dat de handelaren in geld
en daaraan gerelateerde producten, zoals aandelen, alleen maar op hun beeldscherm grafieken bestuderen. Contact met de buitenwereld
en de echte bedrijven hebben ze nauwelijks.
Daardoor missen ze alle informatie over de
werkelijke gezondheid van bedrijven en dus de
economie. Gewoon doorgaan met leven is het
advies van die schrijver, dan komt het vanzelf
weer goed. Alleen… de banken moeten dan wel
hun houding veranderen. Als ze zelfs elkaar niet
meer vertrouwen, wat moet het dan met ons
vertrouwen in de banken? Natuurlijk, ze hoeven
het geld niet met gulle hand uit te delen. Enige
reserve mag en moet zelfs. Het is echter een
bekend gegeven dat je van banken een paraplu kunt lenen als de zon schijnt, maar dan wel
inleveren als het gaat regenen! Het beeld van
Scrooge komt op het netvlies: net als hij worden
banken heen en weer geslingerd tussen hebzucht (geld binnenhalen) en angst (verliezen).
Wij zitten aan het einde van elke ‘voedselketen’
en er blijft ons weinig anders over dan gewoon
doorgaan met uitgeven om te leven (vanzelfsprekend wel passend in uw financiële plaatje
anders gaat het mis). Beleef uw hobby! Zorg
voor de uwen en deel met ons de vreugde van
het gezamenlijk beoefenen van onze hobby.
Die hobby was de start van DeLorean Club
Nederland. Een initiatief van de heren Perotti,
Uding en Van Vliet die DCN oprichtten en een
eerste bestuur vormden. Het is aan hen te danken – en natuurlijk ook de andere bestuurders
in de tussenliggende tijd – dat onze club dit jaar
op 12 maart 2009 haar tiende verjaardag kan
vieren. Die dag is wel een zondag, maar rekening houdend met het grillige maartse weer,
vieren we het liever op een wat geschikter en
dus later moment in het jaar. Elders in het blad
leest u er meer over.
Voor nu houd ik het op een “gefeliciteerd ons”
met onze verjaardag. Leg uw beste pak klaar,
prepareer uw auto: wij gaan straks een feestje
bouwen!
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