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2017  was weer een jaar met diverse activiteiten. 

Het aantal leden  op 1-1-2017 was  45   en op 31-12- 2017 : 44 

2 leden hebben opgezegd ( Hans  Seters en Thea Dol) en van 4 leden is geen 
betaling ontvangen en daarom na een paar herinneringen als lid uitgeschreven. 

In 2017 hebben we 5 nieuwe leden welkom mogen heten, Cornelis Jonkman , 
Marge Kamminga, Wim Leewis , Joop Wolf en Wim Smit. 

 

Het bestuur is 6 x  bijeen geweest. 

 

De ALV op  8-4-2017  vond plaats , in Eindhoven bij Cito-motors , importeur van 
o.a. Rolls-Royce ,Aston Martin en nog meer mooie merken .Marissa van 
Laarhoven heeft boeiend verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van het 
door haar vader opgerichte bedrijf. 

 

Het bestuur bestond uit : Kees Kuijpers (voorzitter) , Dick Schiferli 
(penningmeester), Ronald Hagestein (internationale contacten) , Seph Jacobs 
en John Hamminga (secretaris). 

Op de vorige ALV  dd.8-4-2017 is Dick Schiferli opgevolgd door Henk Bannink , 
Ronald Hagestein door Peter Visser. 

De wisselbokaal werd uitgereikt  aan Ronald als dank voor zijn grote 
betrokkenheid en activiteit gedurende 10 jaar.. 

De kascommissie bestond uit Tup Jansen (2e jaar)en Rolf Blei. 

Tup Jansen is na de vorige ALV vervangen door Ronald Hagestein. 



 

 

 

Evenementen in 2017 waren : 

De ACHAFR-buitenlandrit naar Yorkshire in Engeland  van 6  tem. 8  juni waar  
totaal 49 auto’s meereden waarvan een grote Nederlandse delegatie van 15  
equipes , was door de gastheren uitstekend georganiseerd hoewel de 
weergoden niet erg meewerkten. Zie  ook de digitale nieuwsbrief van Kees 
Kuijpers met foto’s op de website. 

Wings en Wheels op 26 augustus is ook door een aantal leden bezocht , zoals 
elk jaar weer een spectaculair gebeuren. 

De najaarsrit van 13 tem. 15 oktober voerde vanuit thuishonk Schoorl  naar 
Texel en eindigde op het circuit van Zandvoort. 

Een mooi weekend (qua weer ,rit , verzorging en stemming) dat door 15 
equipes beleefd is. 

Veel werk is door Seph Jacobs verricht om de website op te zetten en in de 
lucht te houden. 

In 2017 is een artikel in de Rotarian geplaatst over de RRAF hetgeen een aantal 
nieuwe leden heeft aangebracht. 

 

                                                                                 John Hamminga , secretaris. 

                                                                                  20 februari 2018 

 

 

 

 


