
Heren	  van	  het	  bestuur,
	  
Dit	  voorstel	  komt	  eigenlijk	  uit	  'n	  eerdere	  mail	  die	  ik	  rich7ng	  het	  HFCC	  
bestuur	  gezonden	  heb,	  echter	  nooit	  'n	  antwoord	  op	  gekregen	  heb.
Ik	  wil	  het	  bestuur	  voorstellen	  om	  uiterlijk	  dit	  jaar	  een	  begin	  te	  maken	  
met	  de	  complete	  renova7e	  van	  ons	  buitencircuit,	  in	  casu	  het	  Asfalt
(en	  het	  stoppen	  van	  neven-‐indoorac7viteiten)
 

Uiteraard	  wil	  ik	  dit	  met	  'n	  aantal	  argumenten	  omlijsten:
	  
*	  Er	  is	  van	  de	  winter	  een	  leuk	  alterna7ef	  geboden	  met	  racen	  van	  de	  
HIRS	  serie	  bij	  de	  schietvereniging	  echter	  vind	  dat	  de	  funding	  en	  de	  
communica7e	  daarover	  erg	  ma7g	  was	  en	  volgens	  een	  groot	  aantal	  
leden	  nooit	  overlegd	  is	  met	  hun,	  er	  wordt	  wél	  van	  de	  faciliteiten	  &	  
materiaal	  van	  de	  club	  gebruik	  gemaakt,	  er	  is	  zelfs	  een	  compleet	  DJ	  
block	  aangeschaN	  voor	  de	  wedstrijdleiding...!	  	  
Waarom	  als	  dit	  al	  aanwezig	  is	  (ook	  in	  het	  buiten-‐wedstrijdgebeuren)	  
of	  was	  dit	  een	  sponsorgiN	  vanuit	  een	  nog	  nader	  aan	  te	  wijzen	  
bestuurslid?
(wellicht	  een	  stuk	  belangenverstrengeling?)
 

*	  HeeN	  de	  populariteit	  van	  ons	  "eigen"	  binnen	  circuit	  aardig	  
aangetast	  met	  'n	  eerste	  race	  die	  geheel	  afgelast	  is	  en	  de	  opkomst	  
van	  de	  rest	  van	  de	  reeks	  was	  ook	  niet	  echt	  groot.

*	  De	  enige	  "s7jging"	  in	  gebruik	  van	  het	  binnen	  circuit	  in	  de	  club	  is	  
door	  de	  driN-‐afdeling	  welke	  door	  de	  driNers	  geheel	  "self-‐suppor7ng"	  
dit	  winterseizoen	  doorgekomen	  is	  i.v.m.	  een	  wankel	  openings-‐
schema.
 

*De	  mentaliteit	  die	  dit	  winterseizoen	  verspreidt	  werd	  door	  de	  
bestuursleden	  en	  tevens	  (al	  bijna	  bekende)	  nieuwe	  lich7ng	  
bestuursleden	  is	  dermate	  frustrerend,	  dat	  leden	  buiten	  de	  semi	  
vaste	  kern	  die	  steeds	  met	  de	  indoor	  buren-‐ac7viteiten	  mee	  werkte,	  
dit	  als	  erg	  vervelend	  ervaren



hebben.
 

*Het	  buitencircuit	  kan	  in	  deze	  staat	  nog	  prima	  gebruikt	  worden	  als	  
HFCC	  RallyCup	  circuit	  en	  dit	  zou	  tevens	  een	  idee	  zijn	  om	  in	  de	  winter	  
onze	  eigen	  compe77e	  búiten	  op	  te	  starten	  gezien	  het	  deelnemers	  
aantal	  wat	  is	  komen	  opdagen	  bij	  deze	  rally	  dagen:	  boven	  de	  30!	  (en	  
niet	  'n	  klein	  aantal	  verdeeld	  over	  4	  klassen...)
 
Mogelijke funding oplossing:

Sponsoring	  door	  leden	  zelf:	  dit	  hebben	  we	  al	  'ns	  eerder	  gedaan	  met	  
de	  aanleg	  van	  dit	  (originele)	  circuit	  in	  de	  90-‐er	  jaren,	  er	  kan	  een	  
bocht	  of	  een	  rechtstuk	  "gesponsord"	  /	  gekocht	  worden	  met	  wellicht	  
nog	  'n	  aantal	  geldschieters	  van	  buitenaf	  kan	  er	  nóg	  meer	  
gerealiseerd	  worden!
	  
Het	  RC-‐race	  wereldje	  is	  al	  heel	  klein	  geworden,	  ledentallen	  lopen	  
terug	  (hoe	  komt	  dit	  eigenlijk??...)	  de	  jeugd	  heeN	  andere	  interesses	  
en	  ik	  wil	  dus	  het	  bestuur	  adviseren	  om	  niet	  te	  veel	  in	  diverse	  
rich7ngen	  (lees	  buitenshuis)	  te	  gaan	  investeren	  omdat	  daar	  
waarschijnlijk	  heel	  weinig	  respons	  op	  af	  komt	  of	  al	  heel	  snel	  
doodbloed	  en	  dus	  weer	  'n	  uiterst	  laag	  rendement	  van	  de	  moeite	  (van	  
o.a.	  onze	  eigen	  leden)	  geeN!
	  
Tot	  slot:	  onze	  roots	  liggen	  buiten	  op	  het	  circuit	  dus	  aanpakken	  die	  
mooie	  baan	  (incl.oval...)
	  
Succes!
	  
Gru$$
@


