Beste Offroad rijders,

April 2010,
Allereerst wil het bestuur van B.O.M.B. haar leden bedanken voor het bijdragen aan een uiterst geslaagde
en niet onbelangrijk, een erg gezellige eerste meeting op 13 maart j.l.
Voor diegene die er niet bij konden zijn hier een kleine samenvatting:
Zo rond de klok van 9 druppelde de eerste leden binnen. Meteen werd er gebruik gemaakt van de baan en
de sleuteltafels en de goede sfeer was op dat moment al bepaald. Na het voorstellen van het bestuur en de
presentatie van de vereniging. Was het tijd voor een versnapering. De dames van de bediening voorzagen
de leden van erwtensoep, broodjes frikandel bitterballen en ga zo maar door. Daarna is er de hele middag
lekker gereden op de baan en zijn de nodige liters nitro in rook opgegaan. De sfeer was super en een ieder
deelde dezelfde mening, dit is wat we willen en dit is wat we moeten doen.
Voor een foto/video impressie zie:
http://www.rcbomb.nl/?5

en http://www.youtube.com/results?search_query=bomb+meeting

Het gevolg van deze leuke dag is dat er meer meeting gaan volgen, niet 4 per jaar zoals eerder de bedoeling
was maar elke maand (met uitzondering van vakantietijd en winter)
Dit natuurlijk totdat we beschikken over een eigen baan waar we ten alle tijden gebruik van kunnen maken.
De locatie voor de komende meetings zijn evenals 13 maart j.l. in Hoogerheide.
DE EERSTVOLGENDE B.O.M.B. MEETING VIND PLAATS OP ZATERDAG 10 APRIL A.S.
Meer details hierover en de aanmeldbrief volgen z.s.m.
De website kent op dit moment nog wat aanloop perikelen daar we in eerste instantie nog even afhankelijk
zijn van een externe website bouwer. Er zijn er wat foto’s geplaatst maar nog niet op de manier zoals het
eigenlijk zou moeten. Dit en wat andere zaken worden zo spoedig mogelijk aangepast zodat we de verdere
onderhoud van de site onder eigen beheer kunnen houden en dus de site up to date kunnen houden.
Voor wat betreft de locaties welke geschikt kunnen zijn voor het creëren van een eigen baan. Er zijn al gesprekken gaande voor enkele locaties op diverse plaatsen. Om echter op zo veel mogelijk aantal paarden te
kunnen wedden is het aanbrengen van potentiële locaties gewenst. Tijdens de eerste meeting zijn zo links
en recht door leden locaties genoemd welke in aanmerking zouden kunnen komen als geschikte locatie.
We zouden het erg op prijs stellen deze locaties door te mailen naar info@rcbomb.nl
Zoals al eens eerder gezegd is, is het niet het bestuur maar de leden die de club maken
Laat dus jullie stem gelden en stuur info over locaties naar bovenstaand e-mail adres.

Vriendelijke groeten,
Het B.O.M.B. bestuur

