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Beste RCP-ers, 
 
Op de uitnodiging voor onze RCP-jaarbijeenkomst op woensdag 24 oktober a.s. hebben 
reeds velen positief gereageerd. Ik ben verheugd dat ook vele partners zijn aangemeld. 
Zoals bekend is er eerst een vergadering en gaan we na afloop daarvan, na een aperitief, 
aan de lunch.  
Graag aanmelden bij het secretariaat vóór 5 oktober of u - en evt. ook uw partner - 
aanwezig zullen zijn voor vergadering en lunch. 
 
Wij hebben onlangs van Carla Booden helaas bericht ontvangen dat ze de functie van 
RCP-er niet meer kan vervullen. Woonachtig in Bussum had zij zich enkele jaren geleden 
opgegeven, maar al snel bleek dat zij steeds slechter mobiel werd. Helaas is dit niet meer 
beter geworden. Reden waarom ze moet afhaken, dat wij jammer voor haar vinden, en 
natuurlijk ook voor onze vereniging.  
 
Deze week heeft het Bestuur zich gebogen over mijn notitie “De RCP-er, naar een betere 
bekendheid”. Men vond de analyse die getrokken was uit de 4 brainstorm-
bijeenkomsten helder en begrijpelijk. De in de notitie opgenomen acties werden 
herkend en men vond ze een goed uitgangspunt voor de bespreking met de RCP-ers. 
De aangepaste notitie zal u begin oktober worden toegestuurd. In verband met vakantie 
ben ik pas op 5 oktober weer in het land. 
 
Ook de agenda van de vergadering is besproken in het Bestuur. Wegens vakantie van 
onze voorzitter, heb ik de - in april gekozen - vice-voorzitter Jaap de Wever, bereid 
gevonden aanwezig te zijn namens het bestuur. Ook onze Web-Master  en 
Hoofdredacteur Buitenband Luc van der Woude zal er zijn m.b.t. de communicatie met 
leden in relatie tot privacywetgeving. Natuurlijk is Mieke Geursen uitgenodigd ivm de 
contacten met het secretariaat. 
 
Ik wens u veel goede ledencontacten, en hopelijk tot ziens in De Bilt. 
 
Gerard de Regt 
16 september 2018 


