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Voorwoord van het bestuur
Wie schrijft, die blijft…. een gezegde dat bij mijn
laatste werkgever opgang deed. Wij werkten mee in
een organisatie waar een deel van de hulp behoorlijk actief moest zijn en een ander deel de taken op
hun krent konden uitvoeren. Aan het einde van zo’n
‘evenement’ werden dan de rollen omgekeerd: de
krentzitters moesten blijven om op te ruimen, de
anderen mochten gaan.

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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Ik moest daaraan denken toen ik mij neder zette,
om aan het voorwoord voor dit nummer van Dashboard te beginnen. Dat is net zo’n vreemde situatie.
Je moet iets gaan schrijven dat zinvol is, maar dat
toepasselijk is op een moment ver nadat het geschreven is. Een soort fiction, maar dan zonder de
science.
De denktank is gestart bij mooi weer, al enkele
weken geleden, maar pas met de regen van
vandaag komt er iets op papier. Een denktank is
zoiets als een regenton, hij kan leeg raken en moet
dan weer gevuld worden. Daarvoor is dan wel zo’n
buitje of een hoosbui (ideetjes) nodig, niet te weinig,
maar ook niet teveel. Een overlopende denktank is
nu eenmaal ook niet wenselijk want dat zorgt voor
verspilling.
Langzaam gevuld worden en met dezelfde snelheid
er uit, dat is de beste methode.
De laatste loodjes van drie jaar bestuursactiviteiten
moet nog worden gegaan, niet gelegd gelukkig. We
bereiken de eindstreep in goede gezondheid en
naar we hopen hebben we zoveel mogelijk leden
van onze club een prettige tijd en voldoende evenementen kunnen voorschotelen.
Natuurlijk zal niet iedereen even tevreden zijn over
onze regeerperiode. Dat kan ook niet. Het is namelijk nimmer mogelijk iedereen altijd en overal tevreden te laten zijn. Wat de een te veel acht, vindt de
ander te weinig.
Kijk maar naar hoe over het weer gedacht wordt.
Als de zon langdurig voor mooi weer zorgt is er altijd
een groep die klaagt. Het omgekeerde weerbeeld
zorgt dat de andere groep klaagt. Het is maar goed
dat we het niet over het weer te zeggen hebben, dat
zou voor nog meer problemen zorgen!
Dashboard november 2010 is het laatste nummer
waarop het zittende bestuur haar stempel heeft
mogen drukken. Betekent dit dat wij na dit nummer
niets meer van ons laten horen? Nee, natuurlijk! Het
betekent alleen dat in het eerste nummer van 2011
het voorwoord anders zal zijn. Ook in de omgang
met de leden kan wat veranderen. Elk bestuur vaart
nu eenmaal een eigen koers.
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