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1) Algemeen: 
Zoals bekend ben ik gestopt met de redactie taak, maar ik heb beloofd jullie te informeren 
over onze financiën.. Vandaar deze Nieuwsbrief. Ook over onze activiteiten zal ik jullie 
blijven informeren. 
 
2) Financieel overzicht 2020: 
Hieronder staat het financiële overzicht 2020 van ons Nederlands Heckflosse Register. 
 
Toelichting: 
De standaard uitgaven liggen in de lijn van de voorgaande jaren. Er zijn twee bedragen die ik 
graag toe wil lichten. In het DO-overleg van december 2019 hebben we besloten dat een team, 
die een rit voor ons cluppie uitzet, een vergoeding krijgt van  EUR 50,00 voor de gemaakte 
(benzine)kosten. Daarnaast onderhoudt een echtgenote van een onzer leden onbezoldigd ons 
forum. Tijd voor een bloemetje was zeker op zijn plaats. 
 
In 2020 hebben we wederom van onze sponsoren mooie bijdragen mogen ontvangen, 
waarvoor wij hun zeer erkentelijk zijn. Daarnaast hebben een aantal sponsoren hun bijdrage 
voor 2020 al in 2019 overgemaakt. Wij bedanken alle sponsoren wederom voor hun 
vertrouwen.  
Ook in 2020 kunnen wij weer op een aantal sponsoren rekenen, waarvoor onze dank.  
Op onze website kun je door op hun logo te klikken in hun website kijken. 
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Jullie weten dat ik elk jaar in de toelichting schrijf: “ mocht de bodem van de schatkist in zicht 
komen, dan doe ik een beroep op onze leden voor een vrijwillige bijdrage”. Maar ook in dit 
nieuwe jaar hoef ik, voor zover ik nu kan overzien, geen beroep op jullie te doen. 
Het financiële overzicht 2020 is per mail aan alle leden verstuurd. 

 

3) Vacature redactie: 
Helaas heeft nog niemand gereageerd op deze vacature. Hierbij nogmaals een oproep om deze 
vacature in te vullen. Wie oh wie neemt de taak over? 
Voor informatie verzoek ik jullie contact met mij op te nemen. Mijn mailadres is : 
jl.boeren@hotmail.com of telefonisch (tot 20.00 uur): 074-2800082  
 
4) Data activiteiten:  
De onderstaande data van onze activiteiten kunnen jullie alvast in de nieuwe agenda noteren. 
 
- 25 april 2021  Voorjaarsrit in Friesland; georganiseerd door ons lid Abel Slot 
- 05 september 2021  Onderdelendag bij Mc Donalds in Utrecht 
- 25 september 2021  Najaarsrit in Zeeland; georganiseerd door ons lid Amber Sonnemans 
 
Uiteraard geldt voor alle activiteiten dat deze onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen 
vermeld zijn. Tijdig worden jullie over het wel of niet doorgaan geïnformeerd. 
 
5) Uitslag enquête: 
In het decembernummer van het Infobulletin had ik gevraagd of er belangstelling was om 
extra ritten te organiseren in een ander deel van ons land dan waar de Voor-, en Najaarsrit 
gehouden werd. Slechts 3 leden (ja, jullie lezen het goed) hebben de moeite genomen om 
hierop te reageren. Waarbij 2 positief en de derde negatief.  
Blijkbaar was er geen belangstelling voor en wordt dit idee niet vervolgd. 
 
6) Onze sponsoren: 
Hieronder treffen jullie een overzicht aan van onze sponsoren. Alle bedrijven zijn wij 
hiervoor zeer erkentelijk en zij ontvangen uiteraard ook ons Infobulletin. Dit wordt hun per 
mail toegestuurd 
  

 

 

Hartelijke groet, 
 
Jan Boeren 


