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Het leek ons zo’n leuk idee om elkaar na zo’n lange tijd weer te treffen op een mooi auto evenement 

als het Concours d’Elegance op paleis Soestdijk. Met de organisatoren hadden we voor de vrijdag een 

leuk arrangement afgesproken. De aankondigingsbrief naar de leden lag al klaar! 

Maar helaas, het evenement mocht geen doorgang vinden.  

Dat is de situatie waar wij nog steeds mee moeten leven. Als bestuur houden wij de vinger stevig aan 

de pols om te bepalen of het mogelijk is op verantwoorde wijze een clubbijeenkomst te organiseren. 

In ieder geval hebben wij besloten de ALV die voor november gepland stond uit te stellen tot maart 

2022,   De ontwikkelingen worden door ons op de voet gevolgd en na de eerst volgende 

persconferentie van de overheid gaan we weer bekijken of het mogelijk is bij elkaar te komen. 

Onze buitenlandse vrienden organiseren wel in de komende tijd meerdaagse ritten. De ritten die wij 

graag onder uw aandacht brengen zijn: 

• Italië 16-19 september 2021 4th Raduno d’Abruzzo Tour (closed) 

• Duitsland Husumer Coastal Tour 23-26 September 2021  

• Engeland April 26-28, 2022 The Cornwall Tour. 

• Duitsland Bavaria Lakes and Mountain Tour 21-22 Juni 2022 

Details van de ritten vindt u ook op de ACHAFR-website www. ACHAFR.eu. 

Graag brengen wij nog iets geheel anders onder uw aandacht.  

Het ondersteunen van goede doelen behoort niet tot de primaire doelstelling van onze RRAF. Maar 

we willen graag een uitzondering maken voor het project van ons lid en ex bestuurslid Ronald 

Hagestein. Hij neemt op dit moment deel aan de zware Balkan Rally. Hij benut zijn deelname als 

sponsoractiviteit om geld in te zamelen voor de behandeling van een ernstig zieke jongen. Ons lid 

John Hamminga stelde voor om als RRAF deze actie van Ronald te steunen. Wij nemen deze 

suggestie graag over zeker gezien de enorme verdienste die Ronald voor de RRAF heeft. Het plan is 

om EUR. 250 ,-  vanuit de RRAF aan het project van Ronald te doneren. Maar we willen dat niet doen 

zonder uw toestemming. Wij huldigen hier het principe wie zwijgt stemt toe. Als u bezwaar heeft 

tegen deze donatie dan horen wij dat graag van u. 

 Zoals gezegd houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en wij houden u op de hoogte. 

 

Met Vriendelijke Groet  

Kees Kuijpers  

  

  


