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voorwoord
Beste DCN leden en aanhang,
Om te beginnen wens ik jullie allemaal
een geweldig en veilig 2014. Hoe ben
jij het jaar begonnen? Ik ben 2014 met
een diepe zucht begonnen. Ik heb er
het afgelopen jaar al vaker aandacht
aan besteed in het voorwoord, en nu
is het dan helaas een feit. We gaan
weer houderschapsbelasting betalen.
Eigenlijk komen wij er nog genadig
vanaf. Meer dan € 120,- gaan we niet
betalen. En dat is voor 9 maanden
rijden nog wel te doen. Maar ik hoorde
2 berichten in het nieuws vandaag. Het
slechtste nieuws is wel dat er momenteel veel klassiekers geëxporteerd
worden.

Advertentie

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.

De export is in 2013
vervijfvoudigd!! Nederlanders
zetten massaal hun klassiekers te
koop in de EU.

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
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Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling.
Wij zijn als klassieker eigenaren toch
verantwoordelijk voor een gedeelte
van het Nederlandse culturele erfgoed. Bijkomend nadeel is dat het
weer een stukje minder leuk wordt op
de weg. Iets meer hoopvol is de actie
van de stichting autobelangen. Zij zijn
van plan de Nederlandse staat voor
de rechter te dagen. In Europa geldt
een algemene grens van 30 jaar voor
klassieke auto’s. Een wet die overigens
de komende jaren nog aangescherpt
wordt. De stichting is van mening dat
de Nederlandse staat de Europese
regels overtreed. Ik hou mijn vingers

nog even gekruist, in de hoop dat alles
weer teruggedraaid wordt.
Over naar een vrolijkere noot. Bij uw
kerstkaart zat een kleine attentie in
de vorm van een clubkaart. Ik hoop
dat we u hier een plezier mee hebben
gedaan. Verder is het nieuwe bestuur
inmiddels aangetreden. Ik verwelkom
Jacco als kersverse penningmeester.
En tevens wil ik de scheidende penningmeester Alex bedanken voor
zijn strakke aanpak van de afgelopen
3 jaar. Hij blijft overigens verbonden aan het bestuur. Hij gaat zorgen
voor de acquisitie binnen de club.
Hij heeft deze taak overgenomen
van Welmoed, die gestopt is met
zijn werkzaamheden. Ook Welmoed
wil ik hartelijk bedanken voor zijn
werkzaamheden als acquisiteur.
In 2014 gaat, zoals het er nu naar uitziet, een lang gekoesterde wens van
uw voorzitter in vervulling. Ik wil het
nog even geheim houden, maar misschien kunt u het al raden. Het is iets
waar heel DCN plezier van gaat hebben. Meer wil ik er nog niet over kwijt.
De voorjaarsrit komt er weer aan. Dit
jaar kunt u terecht op 12 en 13 april in
Joure. Ik hoop op veel Friezen,
Groningers en Drenten !!!
Groeten,
Frank Lommen
Voorzitter
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