NIEUWJAARSBIJEENKOMST
MET INSTALLATIE NIEUW BESTUUR

25 JANUARI 2015

Wij nodigen alle leden van de vereniging van harte uit op de Nieuwjaarsbijeenkomst met een ingelaste
ledenvergadering.
Het bestuur a.i. heeft de input van de vorige ledenvergadering, beleidsstukken 2012 van Kerst Koeze
(oud-voorzitter), uitkomst enquête (met dank aan de 22 respondenten) verwerkt en kunnen alvast met
trots presenteren:
- Een totaal nieuwe website www.VolvoCoupeBertoneRegister.nl, die zal worden toegelicht
tijdens de vergadering;
- Het voorstellen van een vijfkoppig bestuur met o.a. Han Levink als nieuwe voorzitter en twee
nieuwe bestuursleden: Hans van Diepen en Ilja Hengeveld;
- Bespreking van de resultaten van de enquête;
- Start met benaderen van Volvo 262C, 780, 264TE en C70 rijders om lid te worden;
- Start werving sponsor- en donatiegelden met o.a. Vrienden van het VCBR;
- Start met merchandising en inventariseren van autobeurzen om ons register te promoten.
Dit allemaal met als doelstelling een informele en uitnodigende vereniging te vormen, gericht op onze
specifieke Volvo’s maar ook op de berijders en familie.
Programma:
Inloop vanaf 11.00 uur bij Healey Museum te Vreeland www.healeymuseum.nl
Adres: Bergseweg 28q, 3633 AK Vreeland (TomTom Bergseweg 7 na 200m links!)
11.30 uur koffie met appelgebak aangeboden door de vereniging;
12.00 uur ledenvergadering en installatie nieuw bestuur;
13.15 uur pauze en lunch;
14.30 uur rondleiding;
15.30 uur toost op het nieuwe jaar door onze voorzitter Han Levink.
16.00 uur vertrek via mooie route naar De Rading www.restaurantderading.nl
Adres: Utrechtseweg 140, 1213 TZ Hilversum (routes z.o.z. of pagina 2).
Kosten:
Dagprogramma: eigen bijdrage 20 euro per persoon.
Avondprogramma: 3-gangen menu 19,95 euro pp en drankjes voor eigen rekening.
Aanmelden bij Epi Spree: activiteiten@volvocoupebertoneregister.nl of 06-25192661.
Met vermelding van aantal personen, dag of dag- en avondprogramma.
Overnachtingtips in Vreeland: B&B De Willigen Logies en B&B Appelhoeve Logies.
Met een GESCHORSTE auto naar dit evenement? Meldt u dan aan voor de evenementenregeling bij
Clementine de Bruijn op secretaris@volvocoupebertoneregister.nl.
Wij wensen u goede feestdagen en een gezond 2015.
Namens het bestuur Hans van Diepen en Epi Spree

Route Healey Museum Bergseweg 28q,
Vreeland (Tomtom huisnr. 7). Na 200 meter
links.
Groot zwart hek met links naast het hek
meerdere brievenbussen.
Als u van de A2 komt, richting Hilversum,
neem dan niet afslag Vreeland maar
NEDERHORST DEN BERG!!! Vanaf de A27
en de N201 neem ook afslag NEDERHORST
DEN BERG!!! Zie kaartje.

Route van Healey Museum naar restaurant De Rading. Let op dit restaurant
bevindt zich op een rotonde. Voor de rotonde links, u bent dan nog op de
De Rading (straatnaam).
Wij komen langs de Loosdrechtse Plassen, oude KNORR fabriek en de
Korporaal Van Oudheusden Kazerne waar de slachtoffers van de MH17
worden geïdentificeerd.
Gegevens TomTom:
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