
Uitnodiging

Voor de ledenvergadering en 
voorjaarsmeeting

Op  zondag 6 mei 2012

aanvang  11.00 uur

Te  Grand-Cafe Brasserie Brocante
Driebergsestraatweg 54  3941 ZX  Doorn  (0343-515.098)

Beste Scimitar-vrienden,

Eind vorig jaar schreef onze voorzitter, Wim Deinum, een brief met het voorstel onze 
club op te heffen. Zijn oproepen om kopij aan te leveren voor Kromzwaard kregen nau-
welijks respons en ook op andere vlakken kwam het werk steeds op dezelfde schouders 
neer. Reële kritiek die een goede schok veroorzaakte.
De nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari daarna in Driebergen werd beter dan ooit be-
zocht.
Tijdens de toen ingelaste vergadering werd unaniem vastgesteld dat onze club natuurlijk 
diende te blijven bestaan en dat het hoog tijd werd dat meer mensen daar werk voor 
zouden leveren.
Een aantal enthousiaste leden besloot meteen de handschoen op te pakken en de RSSOC 
weer een nieuw en actief leven in te blazen. Deze werkgroep heeft de afgelopen periode 
een op de huidige tijd afgestemde structuur ontwikkeld en heeft zich ook gebogen over 
enkele andere belangrijke elementen zoals communicatie, evenementen en techniek.
De werkgroep presenteert graag de voorstellen op 6 mei aanstaande tijdens de ledenver-
gadering. Deze vergadering wordt gekoppeld aan een evenement (heeft u een ANWB lid-
maatschapskaart en/of museumjaarkaart, dan graag meenemen) en een rit met beperkte 
lengte zodat we tijdig terug zijn bij Brocante voor een gezellige afsluiting.

De ontvangst op 6 mei begint om 11.00 uur, de vergadering om 11.30 uur. Voor onze auto’s 
is er een apart parkeerterrein achter de Brasserie. Een routebeschrijving naar Brocante 
vindt u onderstaand.



Tijdens de ledenvergadering (zie bijgaande agenda) moeten in ieder geval besluiten geno-
men worden over de volgende punten.

1. Het omvormen van de huidige informele club naar een geregistreerde vereniging met 
Statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel maar ook met aansluiting bij de 
FEHAC, de overkoepelende organisatie van oldtimerclubs.
Wilt u de concept Statuten voorafgaand aan de vergadering lezen zend dan een email 
met uw verzoek naar Peter Sluiter, u ontvangt dan tijdig de tekst.

2. Het vaststellen van de naam van de vereniging.
Willen we de naam van de vereniging handhaven in RSSOC Reliant Scimitar Sabre 
Owners Club of willen we deze wijzigen in een nieuwe, herkenbare, logische naam zoals 
Scimitarclub Nederland welke club dan eigenaars van een Scimitar, Middlebridge of 
Sabre als lid heeft alsmede belangstellenden.

3. Het benoemen van een bestuur voor de eerste periode.
Uit de werkgroep hebben  Jan Piet Hartman, Peter Sluiter en Nico van Rijn zich 
beschikbaar gesteld voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Mocht u zich, in plaats van genoemde heren, kandidaat willen stellen voor één van deze 
functies dan wel voor de twee vacante functies als bestuurslid dan kunt u zich tot 
uiterlijk één week vóór de vergadering melden bij ondergetekende. 

4. Het vaststellen van de hoogte van de contributie.
De contributie staat al jarenlang op een bedrag van 10 euro per lid per jaar. Dat zal 
ook dit jaar vooralsnog het geval zijn maar het moge duidelijk zijn dat 10 euro niet 
veel lengte geeft.
Om de club om te vormen naar een officiële vereniging, het lidmaatschap van de 
FEHAC aan te gaan, een website te openen en te onderhouden, het clubblad te profes-
sionaliseren en activiteiten te organiseren en bijvoorbeeld zaalhuur te betalen stellen 
wij voor de contributie te verhogen naar 25 of 30 euro per jaar. Uiteraard is de con-
tributie alleen bedoeld om de kosten te dekken.

Aan het eind van de vergadering zullen de werkgroepen pr/communicatie, evenementen en 
techniek hun plannen presenteren. Mocht daar op dat moment te weinig tijd voor zijn 
wordt dit punt verschoven tot na de rit tijdens de gezellige borrel na afloop, eveneens in 
Brocante.

Voor diegenen die na afloop willen blijven dineren kan dat (voor eigen rekening) maar is 
reserveren beslist noodzakelijk. Belt u daarvoor zelf met Brocante (0343-515.098) dat u 
aansluitend aan de bijeenkomst wilt dineren.

Het zou prettig zijn als we tevoren weten op hoeveel personen we op 6 mei kunnen reke-
nen. Graag daarom even bericht naar ondergetekende.

Overigens vragen wij u allen indringend zo spoedig mogelijk de contributie voor 2012
(10 euro) over te maken.  Let op !!  Voor dit jaar is het te gebruiken rekeningnummer 
662079795  t.n.v.  N.J. van Rijn te Ankeveen graag o.v.v. Scimitarclub 2012.



Bij voorbaat dank voor uw snelle reactie.
Uiteraard kunt u de contributie ook in Doorn voorafgaand aan de vergadering contant 
betalen.

Uiteraard hopen wij op grote belangstelling.
Mocht u verhinderd zijn, uw mening over de beslispunten is welkom. Mail a.u.b. dan uw 
mening en/of tips naar ondergetekende.

Met betrekking tot de planning nog het volgende.
Voor 6 mei betaalt ‘de club’ de zaalhuur en het eerste rondje koffie.
Bij de entree kunt u bij ons consumptiebonnen kopen, deze kunt u gebruiken voor koffie, 
thee, frisdrank, bier en wijn.
De lunch valt tijdens de voorjaarsrit, neemt u een lunchpakket mee ?!!
Heeft u wel een emailadres maar deze week geen email van ons ontvangen wilt u dan uw 
mailadres aan ons doorgeven?
Voor de najaarsrit wordt gedacht aan een bezoek aan het Louwman museum op de laatste 
zondag van september en voor de voorjaarsrit 2013 aan de periode maart/april met een 
route door de bloeiende Bollenstreek.

Hartelijke groet namens de organisatie en graag tot 6 mei !

Ad Nijhuis

Opvragen Statuten bij:
Peter Sluiter via p.sluiter1@chello.nl

Voorjaarsrit en ledenvergadering
Aanmelden bij/bericht van verhindering naar:
Ad Nijhuis via nijhuis.advisering@kpnplanet.nl  of 06-5376.5816

Bestuursfuncties
Aanmelden van kandidaten bij:
Ad Nijhuis via nijhuis.advisering@kpnplanet.nl  of 06-5376.5816

Emailadressen
Graag doorgeven via nijhuis.advisering@kpnplanet.nl

Route naar Brocante
Vanaf Utrecht:
* Neem de A12 richting Arnhem
* Neem afslag Driebergen (afslag20)
* Einde afslag bij de stoplichten rechtsaf (N225)  [Komt u vanaf Arnhem hier linksaf]
* Vervolg deze weg (N225) voor 4 km dwars door Driebergen heen richting Doorn.
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* Zodra u Driebergen uit rijdt, de rotonde 1/2 nemen (rechtdoor) richting Doorn.
* Na 500 meter ziet u Brocante aan uw linkerzijde.

Agenda
voor de 

oprichtingsvergadering/ledenvergadering 
zondag 6 mei 2012
aanvang  11.30 uur

Locatie Grand-Cafe Brasserie Brocante te Doorn

1. Opening en mededelingen

2. Oprichting nieuwe vereniging, bepaling status en naam en aansluiting bij FEHAC

3. Korte presentatie van kandidaat bestuursleden en aansluitend benoemingen

4. Vaststellen contributie 2013 en voorstel herziening 2012

5. Vaststellen data (periode) najaarsrit 2012 en voorjaarsrit 2013

6. Presentatie door werkgroepleden met betrekking tot pr/communicatie, evenementen en 
techniek.

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag en sluiting


