Oosterhout, 19-1-2022

Beste C.R.T. Leden,
In 1994 werd mij gevraagd om eenmalig te baco’en in Spaarnwoude. Nou dat
heb ik geweten, t/m 2021 ben ik actief geweest. De eerste jaren ben ik alleen
baco geweest, daarbij heb ik de club goed leren kennen. In die periode heb ik de
portofoons geïntroduceerd en ben ik (assistent) wedstrijdleider geworden. Het
C.R.T. viel toen nog onder de ‘Aermacchiclub’ en later is daar de bromfietsclub
‘Oud maar Sterk’ bij gekomen. Eind jaren 90 was er de behoefte om het ‘Classic
race-demo Team’ zelfstandig te laten worden. Samen met 3 anderen van de
‘Aermacchiclub’ en ‘Oud maar sterk’ hebben wij toen de besturen van beide
verenigingen geadviseerd hoe het C.R.T. er uit kon gaan zien. In maart 1999 is
het ‘Classic race-demo Team’ zelfstandig geworden. Daarna ben ik ben
jarenlang secretaris geweest, heb de club-foto’s gemaakt en maakte de lijsten
die nodig waren voor de inschrijving. nadat ik ben afgetreden als secretaris heb
ik nog de ledenadministratie gedaan. Kortom een hobby werd bijna werken maar
ik heb dat altijd met plezier gedaan en dank jullie. Ik zal Jolanda met plezier
verder ondersteunen waar ik kan en kom ook nog wel naar de demo’s
Wim Balkenende (ex C.R.T. secretariaat)
Zoals jullie hebben gelezen draagt Wim Balkenende na vele succesvolle jaren
de ledenadministratie over aan mij.
Ik wil me bij deze graag aan jullie voorstellen, ik ben Jolanda Leenhouts.
In 2019 ben ik begonnen met meehelpen bij de inschrijving van de motoren en
later in het seizoen ben ik begonnen bij de tijdwaarneming.
Vele van jullie zullen mij wel kennen van de voorinschrijving van vorig jaar.
Tijdens de ledenvergadering in 2020 is al bekend gemaakt dat ik Wim
Balkenende mee zou gaan helpen. Nu is het moment aangebroken dat ik de
ledenadministratie volledig over neem en dat Wim gaat stoppen. Van mij uit
een woord van dank naar Wim toe voor alle jaren van inzet, een fijne
overdracht van de ledenadministratie en voor de gastvrijheid bij Wim tijdens
uitleg en overdracht van de administratie.
Ik kijk uit naar fijne jaren bij het Classic Racing Team en in volle gas ga ik
beginnen aan een mooi seizoen met veel Race-demo plezier.
m.v.g.
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