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Geacht bestuur,
Aansluitend op onze recente correspondenties over de CRT-demo race 2017 in Den Helder berichten
wij het volgende:
De CRT-commissie van de MC. MIOS heeft dit jaar een groot probleem met de personele capaciteit
die nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van de 12e CRT-demo race op Kooypunt in Den
Helder.
Uiteindelijk hadden we 2 maanden geleden dan de bezetting van de CRT-commissie rond maar nu
zijn we kortgeleden geconfronteerd met een situatie dat de helft van de commissieleden hun
voorbereidende activiteiten, om diverse legitieme redenen, moeten staken. Aansluitend is het ons,
ondanks meerdere pogingen, niet gelukt daarvoor nieuwe mensen aan te trekken.
Nu feitelijk de vele voorbereidende werkzaamheden door maar enkele mensen gedaan kan worden
vinden de CRT-commissie en ook het bestuur van MC MIOS het niet realistisch en verantwoordelijk
dat deze activiteiten worden doorgezet.
Het is daarom triest en ook voor ons zeer teleurstellend uw bestuur te moeten mededelen dat wij
geen kans zien om de CRT-demorace in Den Helder, die gepland staat op zondag 20 augustus a.s.,
te organiseren.
Voor ons is het duidelijk dat daarmee de CRT-demorace Den Helder ook voor de komende jaren niet
meer is. Het is wel mogelijk dat in de nabije toekomst andere mensen opstaan (wel of niet onder de
vlag van MC. MIOS) die het evenement nieuw leven gaan inblazen. Maar wij achten die kans klein
gelet op de geringe publieke belangstelling en het kleine draagvlak in deze regio.
Wij vinden het spijtig uw organisatie en leden dit te moeten berichten en spreken de hoop uit dat er
elders nieuwe initiatieven zijn die het jaarprogramma voor de CRT kunnen vullen.

Met vriendelijke groeten,
Namens de CRT- commissie van MC MIOS

Arie Bakker en Sjaak Schouten
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