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Beste RCP-ers, 
 
Helaas moet ik beginnen met de ernstig zieken onder ons. Frans is eergisteren in Maastricht 
geopereerd. Deze ingreep duurde 11 uur, zowel aan zijn gezicht en hals als aan een been 
waar weefsel is uitgehaald. Het is voor hem, maar zeker ook voor Gerda een heel moeilijke 
periode van langzaam herstel. 
Nog iemand uit onze kring is getroffen door een ziekte. Joke Schrijvers-Nowee uit 
Nieuwegein wordt Maandag 25 maart in het Erasmus MC in Rotterdam geopereerd aan een 
wang waar melanoomcellen zijn ontdekt. Op 15 april zal via plastische chirurgie een 
reconstructie plaatsvinden. Wij wensen haar en de kinderen veel sterkte in de komende tijd. 
Joke heeft aangegeven haar RCP-functie tijdelijk neer te leggen en deze na haar verhuizing 
naar Doorn in het najaar weer te willen oppakken. 
 
Het Bestuur was deze maand bijeen. Opmerkelijk was de mededeling van de Voorzitter dat 
hij omziet naar een opvolger. Ik hoop dat misschien uit de kring van de Wegenwacht er een 
kandidaat komt. 
Tijdens de vergadering meldde de Penningmeester dat hij de kosten die RCP-ers declareren 
“niet onredelijk” vindt. Ik ben blij met deze vaststelling. 
Ook was het Bestuur positief over het starten van de interviews door José Noordman. Zij zal 
voor iedere Buitenband een interview met een RCP-er maken. Zij heeft onlangs met Ellen 
Natzijl een eerste gesprek gehad. 
Ook kwam ter tafel de vraag of er nieuwe VG-Wenskaarten moeten worden gedrukt, omdat 
naam en logo vernieuwd zijn. Gezien de kosten wil het Bestuur graag van de RCP-ers horen 
of zij nieuwe kaarten willen c.q. gaan gebruiken. Ik hoor graag jullie mening. Mijn mening is 
dat kaarten ouderwets zijn en communiceren met leden beter gaat via e-mail, zeker nu al 
meer dan 90% een e-mailadres heeft. 
 
In de laatste Buitenband is de Redactie gestart met een speciale pagina over het RCP-stelsel. 
Ik hoop dat jullie ook hieraan willen bijdragen met teksten over jullie positieve ervaringen 
met leden. Als we deze pagina vullen met “wervende” verhalen hoop ik dat we makkelijker 
vacatures en vervangers kunnen vinden. Ik ontvang graag de teksten. In overleg met de 
Hoofdredacteur kan dan geplaatst worden. 
 
Tenslotte wil ik nogmaals aandacht vragen voor de Introductiebrief aan nieuwe leden.  
SVP. de tekst bij mij voor begin april aanleveren, zodat we dit project voor de Algemene 
Ledenvergadering kunnen hebben afgerond. 
 
Hopelijk zie ik velen van jullie op 12 April in Den Haag. 
Groet, 
 
Gerard 
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