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Leuke, maar ook serieuze zaken 
Gelukkig was het op de 30e juni goed weer. Zoals 
gebruikelijk had het regiobestuur daar ook voor 
gezorgd. Was het op de vrijdag en zaterdag nog nat en 
koud, de zon scheen op die zondag weel heel 
uitbundig. De rit van 2012 was op de plank blijven 
liggen en hoefde alleen nog maar nagereden en 
gecontroleerd te worden. 
Daar waar er vorig jaar maar één equipe aan de start 
verscheen waren wij dit keer met 11 autootjes. Toch 
nog 10% van het regioleden bestand. Wat een 
hoeveelheid Engelse auto’s waren daar op het veld in 
Waalwijk aanwezig!  
 

U zult er in ons Square Front wel meer over kunnen 
lezen. Wat zag ons clubblad er weer mooi uit! Maar er 
waren ook artikelen in het blad die uw regiobestuur 
zorgen baart. En niet alleen het regiobestuur, ook vele 
leden spraken hun verwondering uit over het opzeggen 
van de samenwerking in Federatief verband. U weet 
wel een soort van samenwerking met de MG Car Club 
en de MGATO. Buiten dat dit een heel slechte 
beslissing is, gaat deze beslissing ook nog eens veel 
geld kosten. Alleen al de manifestatie in januari in 
Houten gaat minstens € 2500,00 aan entree kosten 
bedragen. En dan zal ook nog eens betaald moeten 
worden voor de ruimte van de clubwinkel… Wat dat 
gaat kosten is op dit moment nog niet bekend. De 
schattingen lopen nu al  uiteen tot wel € 2000,00! 
Uw regiobestuur is van mening dat deze beslissing niet 
genomen kan worden door het bestuur alleen. Zeker 
niet omdat niet het voltallige bestuur achter deze 
beslissing staat. Ook zelfs met instemming van de 
councilmeeting kan deze beslissing niet genomen 
worden. Wij gaan hier op de aanstaande Algemene 
Ledenvergadering eens stevig over discussiëren! Wij 
houden u hierover en natuurlijk over alle lopende 
zaken op de hoogte! Wat natuurlijk wel een erg 
positieve opmerking in het clubblad was, is dat de 
MGTTO een zelfstandige club moeten blijven! 
Maar ondertussen gaan wij gewoon verder met 
genieten van onze autootjes en geweldige meetings! 
 

 
Foto’s Toni Plarina 

21 Juli regiomeeting 
Carel en Elly van de Graaf hebben de hulp ingeroepen 
van Toni en Corinne Plarina voor de komende regio-
meeting. Wat het gaat worden, daar kan en mag nog 
niets over gezegd worden, maar dat het weer eens iets 
heel anders gaat worden, dat staat als een paal boven 
het water!  
 

Als de uitnodiging klaar is, volgt deze zoals gewoonlijk 
via het draadloze contact. Houdt u alvast de datum vrij, 
want dit mag u niet gaan missen! 
 

 

Evenementenkalender 2013: 
21 juli regio meeting door Carel en Elly van de Graaf, 
samen met Toni en Corinne Plarina; 
18 augustus wederom de supergezellige picknick door  
Magda en Dick van der Maden;  
31 augustus 45 jaar MGTTO, organisatie door het Regio 
West bestuur; het hotel is vol! 
1 september landelijke meeting met lustrumviering; 
20 oktober praatmiddag; 
27 oktober landelijke onderdelendag in Reeuwijk; 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
22 december doen we het in 2013 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
 

 
 

18 Augustus de regionale picknick 
Wij proberen er elke keer weer iets anders van te 
maken. Maar soms kun je niet anders concluderen dan 
dat het concept gewoon goed is. De barbecue plaats in 
Boskoop is natuurlijk een prachtig onderkomen en zelfs 
met slechter weer is het hier onder de tenten, goed 
toeven. 
 

Toch denken wij dat we er iets aantrekkelijks aan 
hebben kunnen toevoegen… Het startpunt is een zeer 
bijzondere locatie. Wij worden gastvrij ontvangen met 
koffie en mogen helemaal gratis…. Maar goed, dat is 
wel heel erg prematuur om nu al prijs te geven. Heeft u 
de datum ook al in de agenda staan? Wij hebben 
vernomen dat er zelfs regioleden zijn, die hun vakantie 
hebben verzet.  


