juni 2010
Beste offroad rijders,
Het was weer een leuke dag op zaterdag 7 mei. Het was alweer de 3e
B.O.M.B. meeting. Het weer was super en er heerste een gezellige drukte. Er
was voor deze meeting een aankondiging in BNDeStem geplaatst.
http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6657173/Demo-vanoffroadmodelautos.ece
Ook verschenen er wat redactionele stukjes.
http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6685388/De-kick-vanspeelgoed-voor-grote-mensen.ece
http://www.regioactueel.nl/news/2137/15/Actie-op-Brabantse-OffroadModelbouw-Baan.html . We hebben een aantal FUNraces gehouden en veel
gesleuteld. Al met al was het weer een geslaagde dag.
De verschillende filmpjes zijn wederom te zien op onze website

Lang gewacht en toch gekomen.
Het B.O.M.B. forum, dat waar de meeste van jullie om vroegen is echt een
feit. Zoals bekend was de bouw van de website uitbesteed aan een externe
partij. Dit verliep niet zo vlekkeloos zoals we gehoopt hadden. Gelukkig
heeft een van onze leden van het eerste uur; Leo van Miert, deze dankbare
taak op zich genomen. De eerste resultaten waren al snel zichtbaar . Zo is het
B.O.M.B. forum geboren en we hopen dat jullie er actief gebruik van zullen
gaan maken. Leo zal de komende tijd wat meer aan de site gaan aanpassen,
Het kan wel eens gebeuren dat de site er voor een korte tijd uit ligt of even
niet functioneert, graag hiervoor jullie begrip.
De link naar het forum zal op de B.O.M.B. site komen te staan

De volgende meeting staat gepland op zondag 13 juni van 11:00 tot 17:00.
De reden dat deze meeting op zondag gepland staat is omdat er altijd
mensen zijn die door omstandigheden nooit op een zaterdag kunnen komen.
Ook zullen dan weer een aantal wedstrijdjes gehouden worden, en maken
we er met z’n allen weer een mooie dag van.
Het de bedoeling dat we een eigen baan krijgen. Om een voet
tussen de deur te krijgen bij de diverse overheidsinstellingen hebben we
leden nodig. We proberen als vereniging zoveel mogelijk in het nieuws te
komen ter promotie, maar jullie kunnen ook een steentje bijdragen. Kijk om
je heen voor gegadigden die ook lid willen worden, elk lid is er een, en hoe
meer leden we hebben hoe eerder we een eigen locatie hebben.
Wij willen een ieder bedanken voor de gezelligheid en inzet van de afgelopen meetings
en kijken uit naar de volgende.
Vriendelijke groeten
Het B.O.M.B. bestuur

