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Beste RCP-ers, 
 
De zomerperiode is weer achter de rug. Door vakanties kon hier en daar het traditionele 
aanreiken van bloemen niet lukken. Dan is het sturen van een (e-mail)groet naar het lid ook 
een goed alternatief, omdat Ellen via de bloemist dan voor de bloemen zorgt. 
In augustus was er weer een succesvolle ledenexcursie. In Middelburg en Veere namen 140 
personen deel aan de boottocht. Ook 7 RCP-ers konden daar leden uit hun eigen regio 
ontmoeten. 
 
Helaas is deze periode ook duidelijk geworden dat Marten de Vries zijn RCP-functie in de 
Bollenstreek (20) wegens zijn slechter wordende gezondheid per september moet 
beëindigen. Hij was, samen met zijn Hilde, zeer actief in de contacten met zijn leden. Wij 
wensen hen sterkte in de komende jaren. 
 
Beter nieuws gaat over de bestaande vacatures. Voor de regio Leidschendam (23) is de 
vacature vanaf september  ingevuld door Aad Blankestijn. Hij doet reeds met plezier regio 
Den Haag/Wassenaar (47) en wil, met zijn Joke, deze tweede regio ook doen. We blijven 
echter zoeken naar een opvolger. 
Inmiddels heb ik met Thijs Tuurenhout kunnen afspreken dat hij in Delft e.o. de RCP-functie 
wil gaan vervullen. Voor de samenstelling van deze nieuwe regio worden nu – in overleg met 
het Ledensecretariaat – de postcodereeksen bepaald. 
 
Recent is het bestuur bijeen geweest. Van de besluiten wil ik noemen de verhoging van de 
kilometervergoeding. Deze is vanaf 1 september 2019 € 0,30 per km geworden. Een 
aanmerkelijke verhoging dus. Nb. Voor de overige regels m.b.t. de procedure “Verjaardagen 
e.d.”, verwijs ik naar Nieuwsbrief nr. 12. 
Ook heeft het bestuur besloten dat het Jubileumboek op een bescheiden bijeenkomst met 
genodigden aan de ANWB Directie wordt aangeboden op 14 November in Den Haag. Eind 
November wordt het boek aan de leden gestuurd. 
 
Tenslotte wil ik iedereen in herinnering roepen dat onze RCP Jaarbijeenkomst op 30 October 
a.s. in De Bilt is. Vooral zal aandacht worden besteed aan de “Contactmomenten” met leden. 
Als iemand een gespreksonderwerp wil inbrengen, wil ik graag daarover vooraf contact 
hebben. 
 
Gerard. 
15-09-2019 
 


