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Eèn Europa!! Dat is al jaren de visie
van enkelen, en de hoop van velen.
En ik moet zeggen, toen we eraan
begonnen zag het er hoopvol uit.
Inmiddels weten we wel beter. Momenteel staat Europa meer voor de
aaneenschakeling van alweer de
zoveelste crisis. Het zag er ook niet
goed uit voor de bezitters van klassiekers. Wegenbelasting voor alle
autobezitters is gelukkig al weer van
de baan, ingegeven door de vele vervuilende en zeer degelijke klassiekers. En dan het binnenstadverbod
voor klassiekers. Gelukkig nog niet
doorgevoerd, hoe zouden we anders
in de toekomst onze klassiekerbijeenkomsten moeten organiseren.
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Classic Car Taxatie
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
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

Fotoshoot Jacco Loof door www.wido-foto.nl
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lastingmaatregel weer ongedaan te
maken. Gelukkig maar!
We zijn aangeland in het jaar 2013.
Voor DCN betekend dit nieuwe
bestuursverkiezingen. Ook u kunt
een bestuursfunctie vervullen. U kunt
zich verkiesbaar stellen voor 1 of
meerdere bestuursfuncties. Heeft u
interesse, stuurt u dan een mail aan
voorzitter@delorean.nl. We maken in
de volgende uitgave van Dashboard
de tussenstations bekend. Heeft u
geen interesse, dan kunt u deelnemen aan de stemming.

Deze maand hebben we, naast een
aantal artikelen, nog een leuke prijsvraag. Van onze oude voorDe inderhaast opgezette handtekeningactie heeft zitter hebben we een prachtig
elektrisch schema op posterrond de 100.000 steunbetuigingen opgeleverd en
formaat gekregen. En die
dat heeft zeker geholpen om de belastingmaatkunt u winnen. Er is alleen
regel weer ongedaan te maken. Gelukkig maar!
een maar. Wij weten zelf niet
wat het te raden onderdeel is.
Ook hier laat de Europese unie zich
We weten alleen dat het ergens in de
van zijn mindere kant zien. In Duitsauto zit. Als u een oplossing instuurt,
land, toch een van de voorlopers van dan willen we u vragen om als bewijs
schone binnensteden, mag je met je
een foto of tekening mee te sturen.
klassieker ook zonder milieusticker
Zo leren wij ook weer iets.
gewoon de binnenstad betreden.
Ra-ra politiepet!! Het heeft er de
Tot slot wil ik u alvast uitnodigen voor
schijn van dat er andere dan milieude algemene ledenvergadering. U
motieven een rol spelen. Helaas
kunt punten voor de agenda indienen
kunnen we als burger alleen maar
bij Rob, onze secretaris. De vergadetoezien wat er gebeurd. En hopen
ring vindt net als vorig jaar plaats op
dat de FEHAC voet aan de grond
Chalet Waterloo te Leusden (zie de
houdt bij de Nederlandse regering.
agenda). We hopen op een grote
De inderhaast opgezette handtekeopkomst!!
ningactie heeft rond de 100.000
steunbetuigingen opgeleverd en
Veel leesplezier,
dat heeft zeker geholpen om de beFrank Lommen, Voorzitter DCN
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