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Voorwoord van het bestuur

VRT Register Taxateur- Technish adviseur
Taxatie / aankoop keuringen voor (vracht)auto’s, motor- en bromfietsen. Service begeleiding / ondersteuning bij (club) ritten en Rally’s.

Meer dan 40 jaar (echte praktijk) allround
ervaring. Bemiddeling bij (technische) geschillen.
Geen handel. Dus onpartijdig.
Foto: Jacco Loof

FEHAC goedgekeurde taxatierapporten.

Jack van der Hoek

Foto: Jacco Loof

Schoolstraat 5a
3238 AP Zwartewaal
Telefoon 0181 662 443
Fax 0181 664 899
Mobiel 0653 178 555
www.classics-taxatie.nl
jack@classics-taxatie.nl
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Van de redactie
Gezien onze beperkte beschikbare tijd voor de opmaak van dit
magazine, zijn de aangeleverde teksten niet gecontroleerd op
spel-, grammatiafouten en inhoud.

Opwarmen…. Ja, dat was echt nodig na de koudeperiode die achter de rug is. De stijve ledematen
weer gangbaar maken. Een voorjaarsbeurt, zo gezegd. Als ik het goed heb gehoord was deze winter
de koudste in veertien jaren, met ook bijna de meeste sneeuwdagen. Ik heb het in tien jaren nog nooit
zo koud gehad als nu! Gelukkig warmen we weer
op. De groene blaadjes komen aan de bomen, de
bloesem ontluikt overal. Het voorjaar ruikt naar vers
gras, hmmm... Dat lijkt er meer op. Begint het bij u
ook al te kriebelen?
En toen…….
Toen las ik op ons forum het bericht van de redactie dat zij nog helemaal geen kopij voor het meinummer hadden ontvangen. De eerdere oproep aan
onze leden was dus kennelijk niet aangekomen. De
rest van mijn klaarliggende voorwoord werd over
boord gezet. Er moet dringend iets gebeuren om de
leden wakker, actief en aan het schrijven te krijgen.
Waarom geen bijdragen van de leden? Natuurlijk
zijn er die zo af en toe wat bijdragen, maar dat is
eigenlijk steevast hetzelfde groepje. Wat is dan de
reden dat er nog niets is binnengekomen? Winterslaap? Misschien. Geen interesse? Misschien. Geen
schrijversbloed? Misschien.
Teveel keren “misschien”. Veel te veel keren “misschien” als we iedere keer – en dat is maar vier keer
per jaar – bij elk lid een blad in de bus willen laten
vallen. Het blad wordt door de leden wel op prijs gesteld, net als de kwaliteit. Om dat te behouden moet
er wel iets worden gedaan en dan niet alleen door
die handvol enthousiasten, maar door alle leden.
We zijn toch lid van een vereniging? Verenigen
betekent samenvoegen. Verenigen houdt ook in
samenwerken aan dat ene doel: de vereniging laten
voortbestaan. Dat kan alleen als we de Jan Salie
mentaliteit die het Nederlandse verenigingsleven
teistert niet in onze vereniging de kans geven! Met
alleen maar complimenten uitdelen en niets doen
gaat de vereniging alleen maar achteruit. Ook de
welwillenden onder ons hebben een grens en als
er niemand de kar wil trekken, blijft die staan en rot
weg. Onderhoud is behoud, ook als het om een vereniging gaat. Dus leden, de poten uit de mouwen,
niet meer zelfgenoegzaam onderuitgezakt blijven zitten, maar actief aan de slag om te behouden wat we
hebben. Aan u de keus of het blad (en DCN) kans
en slagkracht hebben om te overleven.
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