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Voorwoord van het bestuur
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Onze ambtstermijn – d.w.z. die van Arnold, Benny
en Welmoed – loopt zo langzamerhand naar zijn
einde. Gelukkig niet op de manier die JP en consorten moesten ervaren.
Dit jaar dus twee verkiezingen. Het verplichte nummer voor alle Nederlanders, omdat het kabinet de
eindstreep niet haalde. De andere voor alle leden
van onze vereniging voor het nieuwe bestuur (ons
eigen kabinet).

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

fietsen.

Meer dan 40 jaar (echte praktijk) allround
ervaring. Bemiddeling bij (technische) geschillen.
Geen handel. Dus onpartijdig.
FEHAC goedgekeurde taxatierapporten.

Jack van der Hoek
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Van de redactie
In het meinummer stond Jan Lichtenberg centraal in het artikel
Op de koffiebij... Helaas stond op de cover Lichtenvoorde.
Excuses voor deze fout.

Campagne voeren doen we niet zoals politici. Die
moeten alle landgenoten proberen te overtuigen dat
zij toch echt het beste met ons en het land voor hebben. Nee, wij doen het op ons gemak. Ons groepje
is veel kleiner, dus zijn de kandidaten meestal bij
iedereen bekend. Dat maakt het ook gemakkelijker
om je stem aan iemand te geven. Natuurlijk, ook
landelijke politici zijn “bekend”, maar dat is toch veel
afstandelijker dan iemand uit een groepje van grofweg zeventig man/vrouw.
Wij hoeven ook niet zo nodig met bakken geld te
smijten om onze kunstjes aan den volke te tonen.
Wij moeten wel laten zien dat we het goed met de
vereniging en haar leden voor hebben. Wie zijn die
“wij”? Dat zijn de leden die zich kandidaat gesteld
hebben, of hebben laten weten dat ze opnieuw
gekozen kunnen worden.
Met het kandidaatstellen moet je vroeg beginnen
anders is er nauwelijks mogelijkheid om je bij de andere leden als kandidaat te introduceren. Daarom is
er een sluitdatum voor kandidaatstellingen. Je begint
als bestuurskandidaat vroeg omdat je moet nagaan
of je met de andere kandidaten in zee wilt gaan.
Dat voorkomt hommeles en ellende gedurende
de bestuurstermijn. Je maakt ook voor jezelf een
puntenlijstje dat je gebruikt om te bekijken of dat een
goede leidraad is voor de komende drie jaar.
Het lijkt allemaal er veel op de landelijke politiek.
Jezelf – je partij en je programma – presenteren,
dan na de verkiezingen met elkaar om de tafel om
de beleidslijnen uit te zetten en te schaven aan de
scherpe randjes zodat je een gemeenschappelijk
doel. Dat doel is de eindstreep (de volgende verkiezingen) te halen zonder al te veel kleerscheuren
op te lopen, zonder al te veel concessies te hebben
hoeven doen.
Wat de landelijke politiek voor ons op dat punt in
petto heeft merken we wel als het eenmaal Prinsjesdag is. Dan weten we weer wat het ons dit keer kost.
Op 3 oktober weet u wie het nieuwe DCN bestuur
vormen. Dat kost u niets anders dan uw stem.
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