
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2019. 

Dit jaar werd de Algemene Jaarvergadering van onze RRAF gehouden op een bijzondere “auto-

locatie”. Wij waren te gast bij de Cool Classic Club van Robbert Buijs aan de Energiestraat in Naarden 

-Gooimeer. Dit voormalige pakhuis van Jan de Bouvrie is omgetoverd tot een multifunctionele 

showroom voor klassieke auto’s. Er stond dan ook genoeg mooie auto’s om te bewonderen. 

Daarnaast is het pand geschikt gemaakt voor flex werkplekken, vergaderingen en bijeenkomsten 

zoals de onze.   

Voor de partners was dit jaar een apart programma georganiseerd. Zij kregen in de tijd dat de leden 

vergaderden een uitgebreide rondleiding door Naarden Vesting. Het vermaarde vestingstadje met de 

bekende Grote Kerk, waar jaarlijks de belangrijkste uitvoering van de Mattheus Passion uitgevoerd 

wordt.  

Vanaf 12.00 uur druppelden de leden met hun partners binnen en het werd meteen gezellig. Na de 

voortreffelijke lunch opende Kees Kuijpers om 13.00 uur de vergadering en vertrokken de 

deelnemers aan de rondleiding. 

De vergadering verliep zeer voorspoedig. Alle “statutaire” punten werden vlot afgewerkt. Op de 

agenda stond ook het punt” De toekomst van de RRAF”. Aan de hand van een power point 

presentatie van Seph Jacobs werd met de aanwezigen gediscussieerd over de toekomst van de RRAF. 

Er ontstond daarover een levendige discussie. Iedereen was het erover eens dat de RRAF een hele 

leuke club is, die meer aandacht en vooral meer leden verdient. De discussie resulteerde in een 

aantal actiepunten voor het bestuur De power point presentatie en de resultaten van de discussie 

staan vermeld in de notulen van de vergadering die elders op de website te vinden zijn. 

Aan het eind van de vergadering overhandigde onze voorzitter Kees Kuijpers de traditionele RRAF-

wisselbeker aan Seph Jacobs voor het werk dat hij de afgelopen tijd voor de RRAF gedaan heeft. 

Na de vergadering hield Rolls Royce kenner Willem Jan de Waal een zeer boeiende lezing over het 

ontstaan en de geschiedenis van dit iconische merk. Zelfs voor Rolls Royce rijders onder ons was er 

nogal wat nieuws te horen. Iedereen luisterde geboeid naar deze zeer interessante lezing. 

Al met al kunne wij terugkijken op een bijzonder geslaagde bijeenkomst. Zowel de opzet, inhoud en 

locatie vielen bij iedereen in goede aarde. Als de voortekenen niet bedriegen komen we elkaar in de 

toekomst wel meer tegen in deze Cool Classic Club in Naarden. Maar daar hoort u in de toekomst wel 

meer over.  

Om 15.30 werd de bijeenkomst besloten met een gezamenlijke borrel besloten. 


