Opzet Nieuwsbrief 1 2019 RRAF

Waarde leden ,
Het nieuwe jaar is al weer een eindje op weg. Het eerste grote “klassieke auto evenement” is al weer
achter de rug. “Interclassics” in Maastricht is altijd een mooie aftrap voor het nieuwe jaar. Een
aantal leden hebben elkaar daar dan ook weer getroffen .

Ook in 2019 zal uw bestuur er alles aan doen om er een mooi RRAF jaar van te maken. Op het
programma staan dan ook een aantal aantrekkelijke evenementen.
De ALV
Als eerste bijeenkomst staat onze ALV, de jaarvergadering, op de agenda. Deze zal gehouden worden
op zaterdag 16 maart a.s. in Naarden Vesting ( Noord Holland.)
Adres : Cool Classic Club
Energiestraat 3
1411 AN Naarden
De ALV vindt plaats op een echte “ auto locatie “ . De Cool Classic Club is een bedrijf in klassieke
auto’s met daarbij nog een aantal activiteiten zoals kunstgalerie en vergaderlocatie. Zie ook hun
website www.coolclassicclub.com
Wij gaan van de ALV dit jaar iets bijzonders maken . De partners worden dit jaar harte uitgenodigd
om mee te komen. Voor hen zal een speciaal programma samengesteld worden. Zij worden in de
gelegenheid gesteld dit zeer charmante vestingstadje op bijzondere wijze te bezoeken. Gedurende
een rondleiding onder deskundige leiding zullen zij kennis maken met heden en verleden van
Naarden Vesting.
Op de agenda van de staan ,naast de gebruikelijke punten over verslagen en financiën het afgelopen
jaar ook een agenda punten gepland waarbij wij met elkaar willen discussiëren over de
mogelijkheden en de toekomst van onze club
Na de statutaire vergadering zal Willem Jan de Waal een verhaal houden over het iconische merk
Rolls Royce.
Het programma voor de dag luidt :
11.30 – 12.30 Inloop met koffie
12.30 - 13.00

Gezamenlijke Lunch

13.00 – 14.30 Algemene Leden Vergadering RRAF
13.00

Begin rondleiding vanaf Cool Classic Club

14.30 – 15.30 Inleiding over Rolls Royce door Jan Willem de Waal
15.30

Borrel en Afsluiting

Gelieve zich zo snel mogelijk op te geven voor de ALV bij : seph.jacobs@outlook.com.

Gaarne tevens vermelden met hoeveel personen u denkt te komen.

Annual ACHAFR TOUR
In het voorjaar wordt weer een ACHAFR tour georganiseerd . Dit keer zijn de Duitsers aan de beurt
om de tour te organiseren . Zij kiezen voor de tour de omgeving van Hamburg. Niet zo gek , want
daarmee combineren zij de rit met Rotary World Convention , die tegelijkertijd gehouden wordt.
Op onze website staan de bijzonderheden van zowel de Tour als de pre Tour . De laatste wordt
georganiseerd door onze leden Maarten Kaptein en Matthijs van den Adel.
Gezamenlijke Bezoeken
Ook zal dit jaar het bestuur weer het initiatief nemen een aantal mooie evenementen gezamenlijk te
bezoeken. In Duitsland wordt gedacht aan :
•
•

24-26 mei Vintage Meeting op de Nürburgring
2 – 4 augustus Klassieker Festival Schloss Dyck

Beide evenementen zij het zeer de moeite waard om te bezoeken. In de komende tijd zullen nadere
bijzonderheden met concrete voorstellen volgen
Wings en Wheels
Op 31 augustus zal wederom vliegbasis Gilze Rije in het teken van oude auto’s en oude vliegtuigen. ,
Classic Wings and Wheels. Het gezamenlijk bezoek aan de vorige editie was een groot succes.
Daarom zullen wij ook dit jaar een gezamenlijk bezoek organiseren.
Najaarsrit 2019
Tradities moet je in ere houden en dat geldt ook voor de traditionele meerdaagse RRAF najaarsrit.
Dit jaar zal de rit gehouden worden op zaterdag 5 en zondag 6 oktober gehouden worden. De
bijzonderheden houden we nog even geheim . Maar het wordt een zeer interessant weekend.
Natuurlijk is er vrijdag 4 oktober gelegenheid om elkaar vooraf te treffen. Houdt de datum in ieder
geval vrij.
AVG en RRAF
Net als iedere ledenorganisatie heeft de RRAF ook een protocol voor de persoonsgegevens
ontwikkeld . Het AVG protocol staat onder privacy op onze website. De resultaten van de
inventarisatie onder de leden heeft geleid tot de aanpassing van de gegevens van de individuele
leden in de ledenlijst op de website. Nu staan er geen gegevens meer inde ledenlijst die door het
betreffende lid niet gewenst zijn.
Alle bovengenoemde onderwerpen zijn ook terug te vinden op onze website www.rraf.nl
Wij hopen u op de eerst volgende gelegenheid de ALV in Naarden te mogen ontmoeten .
Namens het Bestuur
Kees Kuijpers

Voorzitter RRAF

