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1.0 Algemeen:
De algemene club informatie zoals doelstelling, activiteiten, regelgeving, aansprakelijkheid
etc. is te vinden op onze website www.ocnuenenclassics.nl
2.0 Inleiding:
Het jaar 2020 was niet een van de fraaiste jaren in het bestaan van de Oldtimerclub. Het
Corona virus heeft ons, figuurlijk, behoorlijk in de wielen gereden. Met de bijeenkomsten
viel dat nog wel mee maar met de ritten heeft het tot augustus geduurd voordat we de
eerste rit konden organiseren.
3.0 Bijeenkomsten:
Slechts 6 van de 12 geplande bijeenkomsten zijn doorgegaan. Sprekers hebben we niet
kunnen uitnodigen en van de geplande bezoeken hebben we er slechts één kunnen
afleggen. In februari waren we bij Isotopolis in Dessel, België, een plant waar nucleair afval
wordt verwerkt en opgeslagen. Overigens, zeer interessant.
4.0 Ritten:
We hebben slechts 2 ritten kunnen houden en dan nog in aangepaste vorm. Waar bij een
normale rit een lunch wordt ingepland hebben we deze beide ritten pas na de lunch kunnen
laten vertrekken. Lunchen met een groep was in de Corona periode niet mogelijk. De 3e rit,
die gepland was voor oktober, is vanwege de slechte weersomstandigheden niet
doorgegaan.
5.0 Publiciteit:
2 keer zijn we op een zeer positieve manier in de publiciteit geweest. In het voorjaar via een
artikel in de Seniorenkrant en onlangs met een uitgebreid artikel in de Schouw. Deze
publicaties hebben ons 4 nieuwe leden opgeleverd.
6.0 Leden:
De club sluit het jaar 2020 af met 24 leden. 2 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd,
daarentegen hebben we 4 nieuwe leden mogen verwelkomen.
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7.0 Website:
Met de website hebben we een grote sprong vooruit gemaakt sinds 2 leden er hun
schouders onder gezet hebben. Zowel de toegankelijkheid als de duidelijkheid zijn drastisch
verbeterd.
8.0 Financiën:
De penningmeester heeft de cijfers verzorgd, laten accorderen door de kascommissie en
ingeleverd bij het bestuur van PVGE Nuenen.
9.0 Vooruitblik 2021:
De bijeenkomsten blijven gepland op de 1e maandag van de maand en de ritten op de 2e
donderdag. Totaal 12 bijeenkomsten en 7 ritten. Daarnaast gaan we bekijken of we in de 2e
helft van 2021 een meerdaagse rit kunnen organiseren naar de Eifel in Duitsland. Afhankelijk
van de ontwikkelingen rond Corona zullen onze plannen ingevuld worden.
DJK.

