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Beste Leden 
Het is eind februari dat ik deze nieuwsbrief in elkaar aan het zetten ben, het regent en waait 
alsof de herfst net is ingetreden. En dit beeld hebben we eigenlijk de hele winter gezien. 
Redelijk warm met veel buien bijna geen vorst. Het terrein ligt er af en toe bij alsof de dijken 
zijn doorgebroken vele centimeters water een RC boot had er prima zijn rondjes kunnen 
varen.  
Dat ik over het weer begin in deze nieuwsbrief is niet meer dan logisch. 
Onze hobby is grotendeels afhankelijk van het weer dus tja dan ontkom je er niet aan om 
weer eens lekker te zeiken op ons klimaat. 
Maar gelukkig konden we de winter en nog steeds ook binnen terecht.  
Ongeveer om de week dinsdags een Mini-Z  raceavond of gewoon langskomen om bij te 
kletsen.  
Aan het aantal deelnemers te zien was en is het een groot succes. 
 
 
Wedstrijden: 
De wedstrijdagenda voor 2016 is bekend.  
Het heeft even geduurd en dat heeft o.a. te maken met het definitief maken van de NOMAC 
kalender, wat dit jaar vrij laat was. Verder moesten we rekening houden met veel rc race 
activiteiten in de rest van het land. De vakanties etc. Maar overal rekening mee houden lukt 
nooit dus zullen er ongetwijfeld datums zijn die je niet goed uitkomt. 
Gelukkig zijn er meerdere On en Off Road Pistoncups wedstrijden waar je als clublid toch 
gewoon bij moet zijn. 
Alle wedstrijden kan je terug vinden op de Raco2000 website. 
Zelfs inschrijven is al mogelijk via MyRCM 
 
Vrijwilligers 
We zoeken voor alle wedstrijden die op de Raco gereden worden vrijwilligers die een 
wedstrijddag wil helpen. Denk hierbij aan kantine, technische keuring etc etc 
Ook zoeken we wedstrijdleiders en timekeepers die de Pistoncups willen doen. 
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Clubavonden 
Dinsdagavond is de avond dat je er voor je familie, vrienden en werk er gewoon niet bent. 
Het enige plekje waar ze je nog kunnen vinden is op de Raco.  
We willen 3 dinsdagavonden in de maand een club(wedstrijd)avond organiseren. 
De ene dinsdag on-road F1 1:10 electro de andere off-road 1:8 Buggy electro en de 
welbekende SEC wedstrijden 1:10 on-road  electro. 
. 
Website: 
De website gaat goed, er wordt veel gebruik van gemaakt en ook de ideeënbus doet goed 
zijn werk. Hij stroomt nog niet over dus kom maar op met je suggesties en plannen. 
 
 
Contributie 
Als het goed is zijn rond deze periode de facturen van de contributie verstuurd en als er 
gekozen is voor automatisch incasso zal dat rond deze periode afgeschreven worden. 
Zoals jullie gemerkt hebben is de klusvergoeding die normaal afgeschreven wordt als je niet 
hebt bijgedragen met klussen van afgelopen jaar niet afgeschreven. 
Dit is financieel natuurlijk leuk maar de doelstelling hierachter is dat het bestuur liever ziet 
dat de leden een dagje of een paar uur of wat dan ook helpen om de club draaiende te 
houden dan dat er geld voor betaald moet worden.  
Het besef dat met elkaar de Raco draaiende moeten houden proberen we op deze manier te 
bewerkstelligen. 
Wij zij er van overtuigd dat dat zeker goed gaat komen voor 2016 
 
 
Cursussen 
De cursus time-keeping is ondertussen met succes gegeven. Er waren 9 leden aanwezig. 
Dave de Ruiter heeft de aanwezigen al de in en outs van het softwareprogramma bij 
gebracht. Nu kijken of dat in de praktijk ook zo is…………….. 
 
 
Werkzaamheden  
Voordat het raceseizoen begint moeten we de off en on-road circuits weer rijklaar maken. 
Uiteraard hebben we daar weer veel mensen voor nodig. 
Het weekend van 19 en 20 maart gaan we deze werkzaamheden uitvoeren. 
Wij zorgen dat alle materialen en gereedschappen aanwezig zijn. 
Alleen nog een goed humeur en wat spierkracht, maakt het een gezellig weekend. 
Dat weekend kan er niet gereden worden 
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De algemene ledenvergadering is donderdag 

10-maart-2016 om 19:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie : SUL floridadreef 17 
Mochten er leden zijn die stukken willen indienen voor de ALV dan kan dit naar 
secretaris@raco2000.nl  
De agendapunten worden binnenkort per mail verstuurd. 
 
 

Klusweekend zaterdag 19 en zondag 20 maart 
 
 

 
 
 

 


