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Beste Leden 
 
Het buiten seizoen is weer ten einde op sommige bikkels na natuurlijk. 
De circuits zijn weer klaar om de winterse buien te trotseren, zover je over winter kan 
spreken. 
Het binnen seizoen is weer volop aan de gang en ook bij de Raco zijn de eerste Mini-Z 
activiteiten georganiseerd. 
Het hele jaar door kan je dus met de leukste hobby die er bestaat bezig zijn. 
Wil je toch even een rust periode hebben dan je op je gemak de nieuwsbrief lezen over het 
wel en wee van Raco 2000. 
 
Wedstrijden: 
Er zijn afgelopen jaar 28 wedstrijden georganiseerd, daar zitten de landelijke wedstrijden bij 
maar ook onze eigen Pistoncups, SEC en Mini-Z wedstrijden. 
De wedstrijden werden niet allemaal even goed bezocht maar toch kunnen we over de hele 
linie spreken van een succesvol race jaar. 
 
Er is bij sommige leden toch nog een soort van wedstrijdvrees wat absoluut niet nodig is. 
Dit fenomeen is trouwens wel heel goed te begrijpen want als je net begint met deze leuke 
hobby en je bij een wedstrijd gaat kijken dan zie je het meest uitgebreide assortiment aan 
apparatuur en auto’s, waarbij je gelijk denkt, dit is zo professioneel en kostbaar daar begin ik 
niet aan. 
Als je verder kijkt dan zie je ook deelnemers staan die alleen een auto, zender, lader en wat 
gereedschap bij zich hebben en net zoveel plezier aan een wedstrijd beleven als de ervaren 
wedstrijdrijders. 
Eigenlijk zijn de leukste wedstrijden die waar je voor het eerst aan mee doet en totaal geen 
verwachting hebt maar blij bent dat je de wedstrijd uitrijdt en tot je verbazing niet laatste 
bent geworden. 
Wat nog leuker is aan meedoen met een wedstrijd is dat iedereen elkaar helpt met 
bijvoorbeeld het afstellen van je auto, is er wat stuk dan is er altijd wel iemand die dat 
onderdeeltje bij zich heeft en lukt het niet met repareren dan is er altijd wel iemand die je 
daarbij helpt. 
We oefenen allemaal dezelfde hobby uit ieder op zijn eigen niveau en iedereen heeft er baat 
bij dat jij het naar je zin hebt want voor racen moet je toch echt met meer zijn dan 1. 
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Website: 
Zoals jullie weten is er een nieuwe website gelanceerd, Oscar Koot is hier de afgelopen 
maanden erg druk mee bezig geweest en daar moeten we super blij mee zijn dat hij in 
redelijke kort tijdbestek een overzichtelijke website heeft neergezet. 
De evenementen kalender, huisreglement, historie, etc. etc. kortom alles wat je over de 
Raco wilt weten vindt je hier terug. 
Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten en die horen we dan ook graag van jullie. 
Mocht je nog ideeën, vragen of weet ik veel wat hebben laat het weten.  
Op de website is zelfs een ideeënbus waar nu al gebruik van gemaakt wordt. 
Houd dus de Raco website in de gaten voor de laatste nieuwsberichten. 
Ook is er een facebook pagina waar de laatste nieuwtjes op gezet worden. 
Houd er echter rekening mee dat iedereen hierop kan reageren en de officiële 
mededelingen altijd via de Raco 2000 website gaan. 
 
 
Bestuur: 
Zoals iedereen ondertussen wel door heeft is er een nieuw bestuur gekomen. 
Op de website stellen ze zich voor zodat je een beetje indruk hebt wie die personen nu zijn. 
Het bestuur is dit jaar bezig geweest om alle lopende zaken zo goed als mogelijk af te 
ronden. 
Dat hebben jullie dan ook wel gemerkt door middel van e-mailtjes met de oproep voor 
vrijwilligers. 
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en gaan we er volgend jaar vanuit dat iedereen 
zich weer een keertje wil inzetten voor zijn eigen vereniging. 
 
De penningmeester is druk bezig om de ledenlijst te actualiseren zodat iedereen weer 
benaderd wordt om contributie voor het nieuwe jaar te gaan betalen. 
Over 2015 wordt er geen klusvergoeding gevraagd, en het is de bedoeling dat deze in zijn 
geheel wordt afgeschaft.  
Verder vindt het bestuur het niet meer dan normaal dat iedereen contributie betaald en dat 
er geen uitzonderingen meer worden gemaakt voor leden die zich op wat voor manier 
hebben ingezet voor de Raco. 
In het verleden werd daar nog onderscheid in gemaakt maar binnen een vereniging van 80 
leden is dat niet meer mogelijk.  
We zijn nog aan het nadenken hoe we de vrijwilligers waar de Raco op draait extra kunnen 
bedanken voor hun inzet. 
Verder willen we laten zien waarvoor je nu contributie betaald en wat de toekomstplannen 
zijn. Hoe belangrijk het is voor de club om bijvoorbeeld een NK of BL cup te organiseren. 
Hoe het nu financieel zit met de S.U.L en de Raco, kortom transparantie moet het 
sleutelwoord worden om van de Raco weer een levendige club te maken. 
In wat voor vorm we dit willen laten zien zijn we nog over aan het bakkeleien denk hierbij 
aan, via de website of nieuwsbrief etc etc. Ideeën hierover zijn altijd welkom. 
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Sectie Bestuur: 
Op papier hebben we een sectiebestuur voor elke klasse binnen de Raco. 
In de praktijk wordt hier niet veel meegedaan om de simpele reden dat er ook niet veel 
gebeurd. 
In het verleden zijn de secties opgericht zodat voor iedere klasse een vertegenwoordiger is. 
Het bestuur hoefde zich niet te bekommeren om elke klasse, daar hadden ze het 
sectiebestuurders voor. 
Helaas zijn er te weinig leden om nog een sectiebestuur nodig te hebben, we willen daarom 
voor 2016 het sectiebestuur BC 10, BC 08 en BC 05 afschaffen. 
Uiteraard zijn we blij dat de huidige sectieleden zich blijven inzetten voor hun klasse. 
 
Race kalender 2016 
De voorlopige data voor de NK wedstrijden bij de Raco zijn als volgt: 
 
2-3       juli                BC-08  
27-28  augustus      BC 10 
24-25  september   EC 10 
8-9      oktober         BC 05 
 
Data voor de overige wedstrijden worden bekend gemaakt nadat de NK wedstrijden 
definitief zijn. Dit zal eind januari worden. 
 
Cursussen 
In het nieuwe jaar is de cursus Time Keeping ingepland op zondagmiddag 10 januari.  
Er hebben zich tot onze vreugde 8 mensen ingeschreven en er kunnen er nog meer bij. 
Mocht je interesse hebben laat het ons dan weten via een mailtje naar 
secretaris@raco2000.nl 
 
We willen voor volgend seizoen ook een wedstrijdleider workshop gaan geven. 
Zodat je weet wat er allemaal komt kijken om een wedstrijd goed te laten verlopen en wie 
weet dat jij een wedstrijd kan gaan leiden. 
 
Voor de 1:10 brandstof rijders wordt er door de NOMAC bij de Raco een (beginners) 
wedstrijdauto begeleiding dag gegeven. Dit houdt in dat iedereen met een 1:10 
brandstofwedstrijd auto langs kan komen om afstel, bouw, bodytips kan krijgen om goed 
voorbereid het nieuwe seizoen in te gaan. 
 
Dit zal 30 januari 2016 plaats vinden van 10:00 tot 16: 00 bij De Raco 
 
Verder willen ze een praktijk dag op het circuit houden voor de aanvang van het nieuwe 
wedstrijd seizoen. Wanneer dit precies gehouden wordt is nu nog niet bekend. 
 
ALV 
De algemene leden vergadering zal begin februari plaatsvinden op dit moment is er nog 
geen datum bekend. We houden jullie op de hoogte 
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