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Algemene ledenvergadering. 
 
De ledenvergadering per e-mail is nog volop bezig. 
Na de extra oproep om mee te doen is er door U 
positief gerageerd van de totaal 87 deelnemers aan 
deze vergadering is Regio West met 24 deelnemers 
veruit het best vertegenwoordigt. 
U heeft deze week het stemformulier ontvangen. 
Er heeft tot op heden 30 % van de leden gestemd. 
Vergeet niet mee te doen, U heeft nog tot uiterlijk 
zaterdagavond 24 uur de tijd om mee te doen. 
Het is maar weinig moeite ,laat al het werk niet voor 
niets zijn, doe mee !!!!!! 
Wij hopen dat de alv in 2021 weer op de 
gebruikelijke manier door kan gaan. 
 

Jubilarissen. 
Dit keer valt de eer in onze regio om (helaas per 
post) de jubileumspeld te ontvangen aan : 

 

50 jaar lid. 
Johan de Hoog en Rene Kruyt. 

25 jaar lid. 
Jan Willem de Veer. 
 
Namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze 
bijzondere mijlpaal. 

 

 

 
 

Bijpraatmiddag. 
 
Onder de huidige omstandigheden zullen we onze 
bijpraatmiddag van 21 maart helaas moeten 
uitstellen. Deze blijft op de kalender met een 
vraagteken staan. Zodra als het weer mag en kan 
zullen we een nieuwe datum prikken. 
Hopende op betere tijden.  Als er nieuws is hoort U 
van ons. Uitstel is nog geen afstel. 
 

Agenda 2021 onder voorbehoud 
 
????   Bijpraatmiddag ,,Praethuijs”  Oudewater  
            Jan en Elly Hauser. 
5   april  landelijk meeting Jan de Veer- Bestuur regio. 
18 april  Regio rit   Jan Hauser – Jos van Tienen. 
16 mei   Regio rit   Zie oproep. 
13 juni   Regio rit   Carel van der Graaf-Bestuur regio. 
 27 juni  British autojumble Waalwijk  MG Car Club. 
18 juli    Regio rit  Joop Silvius – Hans Verbeek. 
15 augustus Regio picknick Teun en Wilma v d Heiden – 
Magda vd Maden. 
11-12 september British Cars & Lifestyle  Rosmalen. 
24-25-26  september    Regio weekend   Pieter Nederhoff –  
Teun v d Heiden. 
14 november Wijproeverij  Zwammerdam  Arie en Paula v Veen 
28 november  British Car Partsday Houten. 
19 december  Kerst borrel  Bestuur Regio. 
10 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie  Bestuur Regio. 
 
 


