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BERICHTEN VAN HET BESTUUR EN DE COMMISSIES E.D.

Bestuursvergadering d.d. 7 november 2019
De belangrijkste besluiten van deze vergadering waren:


In verband met het plotselinge vertrek van Pjotr Everts is er een vacature voor de
functie van clubsecretaris.



In verband met de problemen rond de evenementen(-commissie) van de club gaat
het bestuur een brainstormsessie houden met een kleine gemengde groep leden
met als doel o.a. de vragen: hoe verder, wat wil men met de club?



De Algemene Ledenvergadering van de RCMA gaat plaatsvinden op 30 januari of 4
februari 2020 (wordt uiteindelijk 22 januari 2020!).

--------Promofilmpje voor de RCMA.
Voor de buurtpresentatie van de RCMA-plannen inzake de verlenging van de vliegtijden in
het weekend, enige tijd geleden, heeft Harry Feijen een promotiefilmpje van de RCMA
gemaakt. Dit leuke en informatieve filmpje is nu, enigszins aangepast, ook op onze website
te vinden en wel op de hoofdpagina.
Kijk op : https://rcm-assen.nl/images/websitepromo.mp4?

--------Verzoek van de penningmeester.
Bij mail van 3 november heeft onze penningmeester Leo de
Bruin alle leden gevraagd onze contributie over 2020 te
willen betalen. Diverse leden hebben hier al aan voldaan.
Graag wil hij dit echter nog even in herinnering brengen bij
de leden die dit nog niet hebben gedaan.

De laatste vliegdag van 2019.
Het vroor ‘s nachts al licht, maar overdag was
het toch nog redelijk vliegweer. Dat was voor
een aantal RCMA-leden aanleiding om op
zaterdagmiddag 30 november het
vliegseizoen 2019 gezamenlijk af te sluiten.
Het waren Piet Scheepstra, Romke Dam, Bob
Kuijper, Paul Troost en Peter Croonen die
genoten van het toch nog mooie vliegweer.
Want volgens Romke, die ook bijgaande foto
naar de redactie opstuurde, was er best veel
thermiek en mede daardoor hebben de
mannen lekker gezweefd. Toch kwam er nog
een buitje regen in de buurt, dat is te zien
aan de mooie regenboog, maar dat mocht de
pret niet drukken.
En nu maar wachten op 1 maart 2020!

--------Vacature clubsecretaris.
Zoals jullie in de informatie over de laatste bestuursvergadering hebben kunnen lezen is er
door het vertrek van Pjotr Everts een vacature voor de functie van clubsecretaris ontstaan.
Het gaat hier om een heel belangrijke functie binnen de club. En omdat het bestuur graag
weer met vijf - een oneven aantal dus - bestuursleden is worden gegadigden voor deze
functie van harte verzocht zich in verbinding te stellen met Job van Zon, e-mail
jobvanzon@gmail.com

--------AGENDA:
woensdag 18 december 2019
dinsdag 7 januari 2020
woensdag 22 januari 2020
woensdag 29 januari 2020
woensdag 19 februari 2020
dinsdag 10 maart 2020
maandag 30 maart 2020

Winterproject
Winterproject
Algemene Ledenvergadering
Winterproject
Winterproject
Winterproject
Winterproject

Evenementen van de club.
Op maandagavond 9 december j.l. heeft het bestuur samen met enkele leden van
gedachten gewisseld over de evenementen van de club. En dat met name na het vertrek
van een drietal leden uit de Evenementencommissie.
Aanleiding was het verzoek aan de leden om samen met de Evenementencommissie de
schouders onder betere en mooiere evenementen te zetten, waar vrijwel geen positieve
reactie op kwam. Tegelijkertijd is gebleken dat er binnen het ledenbestand een
verminderde animo voor de clubwedstrijden e.a. evenementen te bespeuren valt.
De gedachte is nu om ons niet meer te focussen op vliegseizoenen met veel evenementen
maar in plaats daarvan wel op één of meer goed bezochte club(mid-)dagen zoals b.v. de
club-fly in, waarop vaak wel een redelijke opkomst is.
Bij een vermindering van het aantal evenementen per jaar is er eigenlijk geen noodzaak
hiervoor een aparte commissie in het leven te houden. Daardoor zou de
Evenementencommissie, waarvan de bezetting toch al problematisch is, kunnen worden
opgeheven. En in de toekomst wedstrijden en evenementen ad hoc te organiseren op
basis van bestuurs- of ledeninitiatief.

--------Jongerenproject.
Tijdens de bespreking op 9 december kwam ook het jongerenproject weer aan de orde.
Hierover is in het bestuur al eerder gesproken. Ook is dit één van de redenen waarom de
club uitbreiding van het aantal vlieguren in het weekend aan de provincie heeft gevraagd.
Besloten is om Otto Dijkstra en Johan Lummen, beiden met ruime ervaring op
onderwijsgebied, samen met Harry Feijen vanuit diens technische kennis, te laten
onderzoeken of en hoe een dergelijk project opgezet kan worden.p9 december kwam ook
het houden van een project voor jongeren aan de orde.

Winterproject van start gegaan.
Zoals jullie bekend is heeft Harry Feijen een winterproject voor onze club georganiseerd.
Het is hierbij de bedoeling om een modelletje te bouwen die als bouwdoos door de Lidl
verkocht wordt. Dat kan precies zoals de bouwdoos aangeeft zijn, maar leuk is ook om er
een eigen draai aan te geven door er een eigen ontwerp van te maken.
Op 13 november werd allereerst een introductieavond gehouden. Hierop werd door Harry
in het clubhuis aan meer dan 20 leden een aantal versies van de mogelijk te bouwen
modellen getoond.

Daarna werd op maandagavond 2 december j.l. de eerste bouwavond gehouden. Hier
waren 17 enthousiaste bouwers aanwezig.
Ook hier werden diverse voorbereidende zaken besproken, zoals:
- inventarisatie welke modellen er gebouwd gaan worden;
- doornemen welke materialen er nog besteld moeten gaan worden;
- voorbeelden van scharniertechnieken en
- verschillende mogelijkheden voor de bevestiging van de motor(en).
En daarna werd er hard gebuffeld!
De volgende bouwavonden zijn:
- woensdag 18 december;
- dinsdag 7 januari;
- woensdag 29 januari;
- woensdag 19 februari;
- dinsdag 10 maart en
- maandag 30 maart
Misschien goed om nog even te
vermelden dat ook niet-bouwers
van harte welkom zijn om te
komen om hun kennis te delen,
een kop koffie te scoren of even gezellig bij te kletsen.
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