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De Internationale Autobianchi Meeting 2022:
definitieve data zijn bekend!

Wat hebben wij zoal te
melden:
De Internationale Autobianchi
Meeting te Harderwijk: data
definitief bekend;
De evenementen / activiteiten voor
2022;
ALV 2022 en de bestuursverkiezing

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
De definitieve data voor de traditionele Internationale Autobianchi Meeting 2022 zijn
definitief bekend!
Na een aantal jaren te zijn uitgesteld in verband met de Cororna pandemie zal deze
uiteindeljk! gaan plaatsvinden op zaterdag 10 september 2022 en zondag 11
september 2022, in Harderwijk. Rik en Angela zijn druk met de organisatie, welke
reeds grotendeels rond is, bleek tijdens de bestuursvergadering.
Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten! Hierin volgt het programma voor dit zeer
interessante feestweekend!!!, dus:

Noteer zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 in uw
agenda !

De evenementen-/activiteitenkalender 2022:

De activiteiten / evenementen - kalender voor 2022 is als volgt:
Paasrit Lancia en
https://www.lancia-club.nl/index.php/lcn16/04/2022 Autobianchi Club
evenementen/agenda/inschrijven-paasrit
Nederland, Hem
01/05/2022
07/05/2022
26/05/2022
06/06/2022

17/07/2022

13/08/2022

10/09/2022
+
11/09/2022

Elders /
Lancia Club
Nederland
Elders /
Oldtimer Festival
https://www.facebook.com/BcMotoService/ A112 IG
Dortmund (D)
Deutschland
EMWalhalla,
https://www.facebook.com/watch/?
Elders /
Raamdonksveer v=678642053589957
EMW
ALV + Puzzelrit
Nadere info volgt nog...
Club
Schipluiden
Viva Italia,
https://www.viva-italia.nl/
autocircuit
Elders
(Nadere info volgt mogelijk nog...)
Zandvoort
Italo Treffen
https://stoeffelpark.de/de/das-vierte-italoWesterwald,
Elders
treffen-westerwald-findet-statt
Enspel (D)
Zomerevenement
https://www.lancia-club.nl/index.php/lcnLancia Club
Lancia Club
evenementen/935-13-augNederland,
Nederland
zomerevenement
Doorn
Internationale
Autobianchi
Nadere info volgt nog in volgende
Club
Meeting 2022 ye nieuwsbrief !
Harderwijk (NL)

ALV 2022 en de bestuursverkiezing ...

Als gevolg van de voorbije Corona pandemie en het niet kunnen doorgaan van de
Algemene Ledenvergaderingen in 2020 en 2021 konden er helaas ook geen
bestuursverkiezingen plaatsvinden, deze (drie-) jaarlijkse bestuursverkiezing werden, na
bestuursoverleg, drie jaar, doorgeschoven, naar een latere nieuwe jaar en datum. Dit
impliceert:
In 2020 waren namelijk bestuursleden: Jan Lagerweij, Peter Wolffs en onze
secretaris: Luit Humbert herkiesbaar, hun functies worden nu weer in 2023
herkiesbaar/verkiesbaar;
In 2021 was de funcite van de penningmeester: Angela Van der Vlugt
herkiesbaar/verkiesbaar, haar functie wordt wederom in 2024
herkiesbaar/verkiesbaar gesteld;
In 2022 zijn onze voorzitster: Trudy Lagerweij en bestuurslid: Rik van der Vlugt
herkiesbaar/verkiesbaar.
Rik heeft tijdens de bestuursvergadering aangegeven diens functie niet meer
herkiesbaar te willen stellen.
In de bestuursvergadering werd vervolgens besloten dat de ontstane vakante
bestuursfunctie van Rik niet meer opgevuld zal gaan worden. Zo zal het toekomstige
bestuur van de Autobianchi Club Nederland nog bestaan uit: 5 bestuursleden: de
voorzitter, de secretaris, de penningmeester en 2 algemene bestuursleden.
Peter heeft nu reeds aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen in
2023, zodat diens bestuursfunctie nu reeds verkiesbaar gaat worden. Na een dikke 20
jaar zitting te hebben genomen in het bestuur werd de tijd rijp om het spreekwoordelijke
'stokje' over te gaan geven. Peter was gedurende diens bestuursperiode, naast
organisatorische hand en spandiensten, vooral met het onderhoud van de clubwebsite
en de opmaak van de nieuwsbrieven doende. Peter heeft nu reeds aangegeven te
willen stoppen zodat tijdig en voor de ALV van 2023 een nieuw te benoemen bestuurslid
wegwijs kan worden gemaakt met het makkelijke online nieuwsbrief-programma
'Laposta' en de clubwebsite. Het is absoluut niet uit het oog, uit het hart: Rik en Peter
dragen de club nog steeds een warm hart toe en u zult ze dan ook nog regelmatig op
toekomstige activiteiten en evenementen zien !
En nu ...?
Zoals reeds vermeld wordt de algemene bestuursfunctie van Peter vakant in 2023.

OPROEP:

Indien u interesse heeft of vindt u het leuk om in 2023 als algemeen bestuurslid zitting
te nemen in het dagelijkse bestuur van de Autobianchi Club Nederland? In verband met
het wegwijs maken binnen Laposta / de clubwebsite vragen wij belangstellenden om
zich uiterlijk 19 mei 2022, middels e-mailbericht aan: info@autobianchi-club.nl te
melden. De nieuwsbriefopmaak vindt eenmaal per 2 maanden plaats. Onderhoud van
de website neemt ca. één tot anderhalf uur per kwartaal in beslag, naast de te
verwachten -algemene- bestuurlijke activiteiten. We zijn benieuwd wie 'het stokje' in
2023 zou willen overnemen!
Het Bestuur

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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