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Beste RCP-ers, 
 
Eerder vandaag stuurde ik mijn eerste RCP email-WENSKAART. Met één druk op de knop van 
de computer kon ik aan iedereen mijn groeten doen. Op onze Jaarvergadering hebben we 
besproken hoe we het aantal “contactmomenten” met de leden konden verhogen opdat de 
relatie met elkaar beter gevoeld zou worden. Echter voorkomen moet worden dat het te 
veel werk zou geven. Daarom heeft Chris Soudan op mijn verzoek een aantal verschillende 
wenskaarten gemaakt die door het jaar heen bij allerlei gebeurtenissen gebruikt kunnen 
worden.  
Ieder die een set kaarten op eigen naam wil hebben kan dit bij Chris aanvragen. Bij de 
komende feestdagen kan het gebruik van deze kaarten toepasselijk zijn. 
 
Per 1 januari zal bij de ledenadministratie en de financiële administratie het nieuwe systeem 
Conscribo in gebruik worden genomen. Een mooie gelegenheid om de vorming van nieuwe 
regio’s door te voeren. Het gaat om nr.65 Gooi eo. (waar zuidelijk Flevoland aan toegevoegd 
is) en om nr.35 Delft eo. Ook de nieuwe regio nr.82 Achterhoek/Apeldoorn is als afsplitsing 
van de te grote regio nr.83 Twente gevormd. Tenslotte zijn in Utrecht de beide regio’s wat 
opgeschut mede omdat Joke is verhuisd naar Doorn. Het is de bedoeling dat iedereen de 
complete ledenlijst van zijn/haar regio tijdig krijgt. 
 
Gisteren werd in het hoofdkantoor van de ANWB het Jubileumboek 40 jaar VG officieel 
aangeboden aan de ANWB directie en aan ons erelid Beno Koens. De bijeenkomst werd door 
bijna 40 genodigden bijgewoond en was van bijzondere aard omdat Sinterklaas ook reeds in 
het land bleek te zijn – dus voor zijn officiële intocht . Eind deze maand zullen alle leden het 
door Luc van der Woude samengestelde boek hebben ontvangen. 
 
De tijd van allerlei feestdagen breekt dus alweer aan. Hopelijk krijgt het echt hollandse 
kinderfeest begin december nog de aandacht van jong en oud. En kunnen eind december de 
familiale banden bij verschillende gelegenheden worden aangehaald. 
 
Groet, 
Gerard 
15-11-2019 
 
 
 


