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Vrijdag 11 januari hebben we voorafgaand aan onze nieuwjaarsreceptie
de kascontrole bijeen gehad om de jaarstukken van Hans Guitoneau onze
penningmeester te bekijken. Onze nieuwe penningmeester Gea Wolff was
hierbij aanwezig.
Aansluitend hebben we met 60 deelnemers een toast uitgebracht op het
komende MG Jaar mijn tweede jaar als RC van Noord-Holland.
Vrijdag 8 februari een clubavond waar we onder het genot van een hapje
en een drankje gezellig hebben kunnen bijpraten.
Vrijdag 8 maart geen clubavond de agenda van onze thuisbasis De
Rijpereilanden was helemaal volgeboekt
Vrijdag 5 april een thema avond in het teken van TomTom.
Frank van Bakel heeft uitleg gegeven over de navigatie systemen die in
onze regio worden gebruikt
Zaterdag 6 april stond in het teken van onze MG Carclub.
Als regiocoördinator was ik aanwezig bij de vergadering waar alle
regiocoördinatoren bijeenkomen in Driebergen.
In Obdam de werkplaats van Bob Lodder, wat zo’n beetje de thuisbasis is
geworden voor onze sleuteldag.
Bob heeft met behulp van Hans Guitoneau en Bart Volgers weer aardig
wat storinkjes dan wel mankementjes verholpen.
De catering onder leiding van Marjan Lodder was perfect verzorgd.
Zaterdag 13 april onze eerste rit in de regio de vroege Vogel Rit uitgezet
door Carla Witte en Frank van Bakel.
Deze rit is gebruikt om een navigatie rit te testen, start en finish waren op
twee verschillende locaties in Heemskerk.
20 MG’s zijn van start gegaan, de meeste met navigatie.
Het geheel is afgesloten met een heerlijk ontbijt.
Vrijdag 10 mei de maandelijkse clubavond waar we onder het genot van
een hapje en een drankje gezellig hebben kunnen bijpraten.
Zondag 12 mei het Nationaal Oldtimer Festijn (NOF) op het circuit van
Zandvoort.

Hier hebben diverse leden uit onze regio helpende handen geboden aan
de MGCC waar Tom Blok namens de MGCC aanwezig is geweest.
Op de MG parkeerplaats stonden zo’n 60 MG’s geparkeerd.
Hier hebben diverse MGCC leden in de vrije sessie hun rondje’s over het
circuit gereden.
Zondag 2 juni de Polders Dijken en Waterwerken rit gereden, uitgezet
door Rob van Gend en Ruud Oudejans.
34 teams zijn in Castricum gestart, via diverse dijken en dijkjes
uiteindelijk een deel van de afsluitdijk gereden.
De finish was in Heerhugowaard.
De Zomeravondrit die gepland stond voor 6 juli kon niet doorgaan omdat
op het circuit van Zandvoort het British Race Festival gehouden werd.
Dit is een MGCC activiteit er mogen dan geen regionale activiteiten plaats
vinden.
Vrijdag 12 juli is de clubavond door zo’n 15 leden bezocht.
Voor 2020 kijken of er in de zomermaanden juli en augustus clubavonden
gehouden moet worden, er is weinig animo voor.
Vrijdag 9 augustus is de clubavond niet door gegaan.
Het regio team is wel in vergadering bijeen geweest.
Vrijdag 13 september de maandelijkse clubavond waar we onder het
genot van een hapje en een drankje gezellig hebben kunnen bijpraten.
Zondag 15 september de rit Noord-Holland op zijn mooist gereden
uitgezet door Tilly en Rob Bouman.
33 MG’s zijn in IJmuiden van start gegaan om na een rit van 82 kilometer
bij de The Irish Cottage in Oude Niedorp te finishen.
Vrijdag 11 oktober clubavond een whisky proeverij !!
Wij van het Regioteam hadden er geen goed gevoel bij, enerzijds de
kosten , anderzijds hierna in de auto stappen was geen goed idee.
In overleg met Jan van Dijkman is deze activiteit niet door gegaan.
Wel zijn er op deze avond 25 leden geweest die onder het genot van een
hapje en een drankje gezellig hebben kunnen bijpraten.
Zondag 20 oktober de rit Noord-Holland op zijn Smalst gereden, uitgezet
door Tilly en Rob Bouman.
21 MG’s en één Volvo zijn gestart in Amsterdam , om via veel landelijke
en vooral smalle wegen te eindigen bij SHIP in IJmuiden.
Bij het Sluis Haven Informatie Punt hebben we een rondleiding gekregen
over de bouw van ’s werelds grootste zeesluis die momenteel in aanbouw
is.
Na de rondleiding is er nog een hapje en een drankje beschikbaar wat
deze dag mooi afrond.

Dinsdag 22 oktober heeft Carla Witte aangegeven dat zij om persoonlijke
redenen het regio team verlaat, wat wij uiteraad respecteren.
Carla heeft zich in diverse regioteams verdiendtelijk gemaakt, hartelijk
dank hiervoor,
Zondag 3 november de Snerttrit gereden uitgezet door Daan Akersloot en
Jan van Dijkman.
We zijn weer met 21 MG’s en één Volvo P 1800 vanuit Haarlem vetrokken.
Voor een tussenstop komen we aan in Nieuwersluis, Jan en Daan hebben
geregeld dat we bij Norbert van de Meer en Lars van Beek van MG Parts
Benelux te gast zijn.
Er is voor elke deelnemer een kop koffie of thee met een petit four met
het logo van MG Parts er bovenop.
Rond de klok van vijf uur beginnen we aan een heerlijke kop snert die ook
verzorg is door Daan en Jan.
Vrijdag 8 november is het thema van deze avond de restauratie van een
Jaguar MK II.
Herman Arts heeft Ton Tulleken benaderd om ons mee te nemen in zijn
verhaal over zijn restauratie.
35 deelnemers hebben deze uiterst boeiende lezing vergezeld van een
power point presentatie mogen mee maken.
Zondag 15 december onze eindejaarsbrunch.
Gea Wolff en Tilly Bouman hebben deze activiteit mede georganiseerd.
Met 25 deelnemers in de prachtige tuinzaal in Duinpalviljoen de Uitkijk in
Bloemdendaal hebben we hiervan genoten.
De brunch heeft het oudejaar diner vervangen wat zeker voor herhaling
vatbaar is.
Sebastiaan Bouman heeft onze website actueel gehouden met foto’s en rit
verslagen voor zover deze worden aangeleverd
We hebben op gepaste wijze aandacht geschonken bij ziekte en overlijden
voor zover dat bij ons bekend was.
Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor de MGCC NoordHolland, en dat ik alle vrijwilligers heb benoemd die op één of andere
wijze betrokken ziijn geweest bij onze activiteiten.
We zijn als regio commissie in 7 keer in vergadering bijéén geweest.
Namens het regio team Noord-Holland
Rob Bouman

