MRC-Rosevalley
Nieuwsbrief December 2009
Beste offroad-rijders,

Het is een tijd rustig geweest bij MRC-Rosevalley, dat geven we toe. Er zijn wat veranderingen geweest in het bestuur die daar
aanleiding toe hebben gegeven. De overgebleven bestuursleden hebben een algemene ledenvergadering gehouden. Naar
aanleiding van deze eerste algemene ledenvergadering heeft zich een nieuw, vier-koppig bestuur gevormd. Deze vier
bestuursleden hebben in de bestuursvergadering van 25 november 2009 de eerste stappen gezet in het oprichten van een club.
Inmiddels wordt er elke 2 weken druk vergaderd en de eerste besluiten zijn al genomen:
•

Zo zijn de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en het eerste lid van het voorlopige bestuur al benoemt. (Een
officiele verkiezing volgt).

•

Eind januari word er een winter-meeting georganiseerd. (verdere info in nieuwsbrief januari/website).

•

Om deskundige informatie in te winnen is er een seminar van de Kamer van Koophandel bijgewoond.

•

Er is contact gelegd met andere clubs om informatie uit te wisselen.

•

Er is onderzoek gepleegd naar eventuele draagkracht van de club. (opiniemail)

•

Er wordt onderzoek gedaan naar eventuele toekomstige sponsoren.

•

Er wordt een nieuwe naam bedacht voor de club zodat deze niet aan de lokatie gerelateerd is, zo kan in een groter
gebied gezocht worden naar een lokatie. (ideeen zijn van harte welkom!)

•

Er is onderzoek gedaan naar de eisen van een lokatie.

•

Er is een ledenadministratie en een bestuursadministratie opgezet.

•

De huidige website wordt onder de loep genomen.

•

Er is een algemene ledenvergadering gepland eind januari.

•

Er wordt een promotiepakket samen gesteld die gebruikt wordt bij het verkrijgen van een lokatie.

•

Er worden statuten en een huishoudelijk regelement gemaakt.

•

We zijn op zoek naar een vijfde bestuurslid. Zo bestaat het bestuur uit een vereist oneven aantal.

Er is de afgelopen tijd niet veel naar buiten gebracht vanuit het bestuur, maar dat wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten!
Zoals jullie zien zijn we druk bezig alles zo snel en goed mogelijk te realiseren.
We willen iedereen dan ook uitnodigen om lid te worden op de website (www.mrc-rosevalley.nl) zodat we nog meer
draagkracht krijgen. Deze nieuwsbrief zal elke maand gaan verschijnen. Tevens zal hij ook bij de diversre modelbouw winkels in
de omgeving worden verspreid. Heeft U een reactie of een idee? Post het op de website of mail het naar
roosendaaloffroad@gmail.nl U krijgt altijd antwoord terug!
Vriendelijke groeten,
G. Hagenaars
Secretaris MRC-Rosevalley

