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voorwoord
Ik wil het in dit voorwoord eens hebben over passie. Passie voor een
auto, een DeLorean. Een kunstwerk
op wielen, gemaakt van roestvast
staal. Ongeveer een week voordat
ik dit voorwoord schrijf, kreeg ik een
linkje naar een filmpje op internet. Ik
heb hem op het forum gepost. Buiten dat ik het een bijzonder goede
PR vindt voor onze DeLoreans,
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viel mij op dat de eigenaar met
grote passie en bewondering
sprak over zijn DeLorean. En dat
allemaal vervat in een prachtig
filmpje.

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.

Toen ik 20 jaar geleden mijn eigen
DeLorean kocht, kon ik mijn passie
ook niet onder stoelen of banken
steken. Maar nu, 20 jaar later, heeft
de technologie een enorme inhaalslag gemaakt. Niet alleen is het
mogelijk om bijna alle onderdelen
online vanaf de bank te bestellen,
je kunt je passie delen met de hele
wereld. Dat brengt mij meteen bij
onze website. We zijn nog steeds op
zoek naar een webbouwer die onze
website en ons forum opnieuw kan
inrichten. Het grafische werk is al
klaar. Kom maar op als je kunt!

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

De bestuursverkiezingen zijn aanstaande en we hebben maar liefst
2 kandidaten voor de functie van
penningmeester. Jan van de Wouw
en Jacco Loof hebben zich beide
beschikbaar gesteld. Voor de functies van voorzitter en secretaris
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heeft zich nog niemand beschikbaar
gesteld. Secretaris Rob Huizinga en
ondergetekende hebben zich nog
eens 3 jaar beschikbaar gesteld.
Maar mocht u toch interesse hebben
in een van deze functies, stel u dan
zeker beschikbaar en doe mee aan
de bestuursverkiezing. U kunt zich
nog opgeven voor een bestuursfunctie tot eind augustus. We zullen dan
in september het nieuwe bestuur
kiezen.
Er zijn nog een aantal evenementen
aanstaande. Zo is er op 14 en 15
september de herfstrit. Er is al veel
over gesproken, we zullen deze
keer aanhaken bij een ander evenement. Meer informatie elders in dit
blad en u krijgt per email nog een
uitnodiging. Het wordt voor ons een
nieuwe ervaring, maar ik denk wel
een leuke. De avond ervoor is er de
gelegenheid om als club bij elkaar te
komen en evt. te overnachten.
Tot slot wil ik alvast de aandacht
vestigen op het 3-daags evenement
voor volgend jaar: 6 t/m 8 juni. De
locatie is Zuid-Limburg. Het bestuur
is bezig om een druk programma
op te stellen in dit prachtige deel
van Nederland. Zet het alvast in uw
agenda!
Veel leesplezier
Frank Lommen
Voorzitter
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