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Riley Club Holland
 
Doelstelling: 
De vereniging heeft ten doel het in oorspronkelijke en authentieke staat brengen van Riley's, zodat deze fraai
gelijnde en waardevolle automobielen behouden blijven.
 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door:
 
 
- hulp te verschaffen bij restauratie- en reparatiewerkzaamheden;
 
 
- het verschaffen van onderdelen door koop, verkoop en/of ruil tussen de leden;
 
 
- het verstrekken van technische informatie, adviezen, e.d.;
 
 
- het leggen van hechte onderlinge kontakten;
 
 
- het op gang brengen van een vlotte onderdelenvoorziening;
 
 
- het houden van een jaarlijkse "grote meeting";
 
 
- het houden van toerritten;
 
 
- het houden van regionale bijeenkomsten, enz.
 
 
Contributie:
 
- inschrijfgeld eenmalig € 15,--
 
- contributie per jaar € 35,--
 
- donateurs minimaal € 8,-- per jaar
 
 
Advertentietarieven:
- 1/1 pagina    : 1 x € 29,50, 4 x € 90,--
 
 
- ½ pagina       : 1 x € 16,--, 4 x € 45,--
 
 
- kleintjes        : € 8,-- (voor niet-leden)
                         gratis voor leden, tenzij het handel is.
 
 
 
ATTENTIE   : Publicatie van deze Roamer hoeft niet persé te betekenen, dat de 
                         Redactie en/of het bestuur het eens is met het gepubliceerde. 
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Van de Redactie
 
Jan-Willem Nieuwenhuis
Zoals u wellicht heeft kunnen lezen krijgt de Riley club ook last van de recessie!
Om de kosten in de hand te houden zijn wij overgestapt naar een andere drukker om de Roamer te behouden. De keuze is gemaakt
vanwege de drukkosten. In de grafische industrie is het al jarenlang oorlog! Zelf werk ik al 25 jaar in de grafische industrie! De
laatste jaren zijn er zeer veel drukkerijen failliet gegaan. Oorzaak is de communicatie via internet! Als drukkerij moet hierop ingespeeld
worden om het bestaan te handhaven!
Nu heb ik niets met de opmaak van tijdschriften te doen, maar wel met de procesvoering en vooral op het mechanische vlak.
Werkmethoden, efficiency, onderhoud en modificaties aan de persen zijn vooral zaken waar ik mij op richt. Het maken van de
Roamer deed ik altijd in Word. Nu is Word niet echt handig hiervoor, maar ik was wel handig met Word! De digitale opmaak is niet
echt mijn hobby! Dus als dit makkelijker kan kies ik daar direct voor. Zeker als het ons ook geld bespaard.
De drukker waarvoor wij of ik gekozen heb, biedt een on-line opmaak programma aan. Slim bedacht met een voordeel voor beide
partijen. De klant (wij) maakt on-line het clubblad! Wanneer het gereed is hoeven zij er niets aan te doen! Het voldoet immers aan
de specificaties om het te drukken. Zij nemen het bestand van de server en sturen het naar hun moderne digitale printer. Het afle-
veradres wordt meegedrukt, de pagina’s worden verzameld, van een niet voorzien, gevouwen en schoon gesneden! Als de oplaag
voltooid is sealen zij de bladen.
Eenmaal per dag wordt dit uitgeleverd aan de post waarna het uw brievenbus bereikt.
De on-line opmaak biedt ook het voordeel dat er meerdere personen aan het blad kunnen werken. Er is geen speciale software voor
nodig. Het enige noodzakelijke is het gebruik van Mozilla Firefox om op internet te kunnen. Standaard is dit Internet Explorer van
Microsoft. Echter geven zij aan dat Mozilla stabieler is. Mocht u denken dat het uw leuk lijkt om te helpen met het maken van de
Roamer, dan is dit mogelijk. Ik bezorg u dan een inlognaam en wachtwoord! In overleg met elkaar kan ik u rechten geven om arti-
kelen in te voeren en zelfs pagina’s te maken. Het is niet moeilijk als je weet hoe het moet! Dat is meestal zo! Alleen om er achter te
komen hoe dingen moeten staan er filmpjes waarin uitgelegd wordt hoe het werkt.
Deze filmpjes staan gewoon in het programma en zijn zichtbaar na het inloggen. Niks downloaden of installeren.
In het verleden moest men bij elkaar komen om een clubblad te maken en te bespreken, tegenwoordig kunt u inloggen wanneer u
tijd en zin hebt! De onderlinge afstemming gebeurd per mail. Zo gaat Riley Club Holland mee met zijn tijd mee. Dit is alleen al
noodzakelijk om ons Clubblad betaalbaar te houden en ons voortbestaan te continueren.
Heeft u verbeteringen of andere suggesties voor ons clubblad, dan nodig ik u uit om dit mij te melden via redactie@rileyclub.nl
 
 

Klassieker vrienden
 
Nieuw initiatief: Klassieker Vrienden logeren bij
elkaar
Veel eigenaren van klassieke auto’s kennen de situatie.
Je wilt een meerdaagse tocht maken en zoekt een be-
taalbare overnachting met een persoonlijke ontvangst.
Het liefst bij mensen die je passie voor klassiekers
delen. De stichting Welkom Klassieker Vrienden
voorziet nu in die behoefte en biedt een steeds sneller
groeiend aantal gastadressen VOOR en DOOR klassie-
ker eigenaren. Door heel Nederland en binnenkort ook
in België. 
Stel je eens voor: overnachten bij de mensen thuis, praten over
de gemeenschappelijke klassieker hobby en ervaringen delen. Er
blijken ook genoeg mensen te zijn die het leuk vinden om klassie-
ker enthousiasten tegen een kleine vergoeding een warm welkom
te bieden, gewoon vanwege de gezelligheid.
Stichting Welkom Klassieker Vrienden
De stichting Welkom Klassieker Vrienden biedt een platform waar
klassieker eigenaren die een overnachting zoeken of aanbieden,
eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen. Op een niet--
commerciële basis, zodat de kosten beperkt blijven.
Het concept is eenvoudig: voor het maken van een afspraak neemt
men contact op met een adres in de buurt van de geplande route,
onder vermelding van het donateurnummer. Eenmaal ter plekke
tonen de gasten hun donateurkaart en betalen ze € 19,00 p.p. 

voor een overnachting met ontbijt.
Doe mee en word ook donateur of gastadres
Word donateur voor slechts € 15 per jaar, dan ontvangt u het
boekje met alle gastadressen en krijgt u regelmatig een overzicht
met de nieuwe adressen. Of schrijf u in als gastadres, want dat
kan natuurlijk ook! Kijk op www.welkomklas-
siekervrienden.nl voor meer informatie. U
kunt ook een mail sturen naar info@welkom-
klassiekervrienden.nl .
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Van de voorzitter
Rinus Boerstra
 
Het bestuur is onlangs weer in conclaaf geweest, voornamelijk om de marsroute voor de rest van het jaar uit te kunnen stippelen.
Zoals al aangekondigd op de goed bezochte Nieuwjaarsmeeting, gaat de voorjaarsmeeting plaats vinden in Serooskerke. Dirk Ster-
kenburg en zijn vrouw Laura zijn onze gastheer en gastvrouw en zij hebben een leuk programma samengesteld in de Zeeuwse dreven.
Zie ook elders in dit nummer.
Vierhouten is inmiddels ook rond, we beginnen op zaterdag bij het voormalige Radio Kootwijk en de rest ziet u ook elders in dit
nummer. Ja, we hebben weer prettige stoelen net als vorig jaar! Zondag natuurlijk de ALV.
 
Nu wat serieuzere kost. In deze Roamer staat een stuk van mijn hand waarin ik een poging heb gedaan om eens wat gedachten op
papier te zetten over de toekomst van onze club. Het ledental is niet bijster groot en wat zouden we daaraan moeten doen. Het is de
bedoeling dat tijdens de ALV in Vierhouten dit stuk aan de orde komt zodat een ieder daar zijn mening kan geven met als doel
mogelijke vervolgstappen vast te kunnen stellen. Voor degenen die er niet bij zijn op de ALV geen nood: er kan natuurlijk ook op
elke andere wijze gereageerd worden. Brief, telefoon, e-mail, etc. Het is denk te belangrijk om niet over na te denken dus hoop ik op
een volle mailbox.
 
Goed dan het eigen project. Het mechaniek onder de bodem is nu geheel klaar. Alles verbust, van nieuwe assen voorzien, nieuwe
gaffeltjes, etc. Gisteravond het hydraulische gedeelte van de remmen ontlucht met behulp van een ontluchtingssetje van pak weg
€ 0,10 materiaalkosten. Men neme een stuk plastic slang. Daarin een busje proppen, een balpenveer, een fietskogeltje en weer een
busje met een zitting voor het kogeltje. Twee ijzerdraadjes om de busjes op hun plek te houden en klaar is het. Werkte prima, in je
eentje mee te werken en in 5 minuten twee remmen ontlucht. Resultaat: een mooi ‘hard’ pedaal. Patent is aangevraagd.
Ook het mechaniek van de bediening van de gaskleppen is grotendeels vernieuwd. In eerste instantie dacht ik dat het nodig zou zijn
om een koppeltje mollen af te richten, maar na demontage van de beide gasfabrieken was er voldoende ruimte om erbij te komen.
Ik had natuurlijk ook het spatbord en de zijkant van de motorkap kunnen verwijderen, maar ja die staan zo mooi in de lak… Ook
hier is meneer Riley weer volledig uit zijn dak gegaan, want tussen gaspedaal en gaskleppen zit weer een reeks stangen, hefbomen,
stangkopjes en stelmoeren waar je niet goed van wordt. Stangetjes zijn nu van aluminium (enorme gewichtsbesparing), stangkopjes
stammen uit een antieke kantoormachine van Monroe en deze draaien op nieuwe zelfgedraaide kogelkopjes van RVS voorzien van
een M4 draadje (foei, had 2BA moeten zijn). Pfff hoe draai je een kogelkop? Met veel geduld en een zoet vijltje! O, en de nieuwe
brandstofleiding, vers van de rol, ligt er ook in, echt een klusje voor een regenachtige middag. Hij paste zomaar in één keer.
Zo blijf je van de straat. Tot ziens in Serooskerke, Vierhouten of waar dan ook.
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Van de penningmeester
Wim Arends

 In 2012 hebben wij uitvoerig stil gestaan bij het 35
jarig bestaan van de RCH. Wij zijn nog een gezonde

club, maar nu is het wel het moment om na te denken
over de toekomst. Al een aantal jaren hebben wij te

maken met een dalend aantal leden. Natuurlijk is het
van belang om nieuwe leden te werven, maar dan

moet je wel eerst weten waarom het ledenaantal af-
neemt. Is er ook sprake van een trend bij merken-

clubs? Is het mogelijk om deze trend te keren? En zo
ja: op welke wijze? Blijven wij als club zelfstandig of

moeten wij zoeken naar samenwerking met een
ander merkenclub?. Vele vragen waar het bestuur

samen met de leden naar antwoord moet zoeken. Los
hiervan zijn wij van mening dat ook gekeken moet
worden naar de financiële toekomst van de club.Al

vele jaren is het ons gelukt om de contributie niet te
verhogen. Doordat de afgelopen jaren de contribu-
tie-inkomsten minder werden en de kostenstijging

onverminderd doorging, is het vermogen wel afgeno-
men tot een niveau dat er iets moet gebeuren.Wij zijn
in staat geweest om de begroting 2013 in evenwicht te
brengen. Dit komt voor een belangrijk deel om voor

de Roamer over te stappen naar een andere drukker.
De begroting 2013 is sluitend, maar of dit ook na

2013 ook mogelijk blijft is maar de vraag.Door in de
nabije toekomst te kiezen voor gedeeltelijke of volle-
dige digitalisering van de Roamer kan nog meer geld
worden bespaard. De vraag is: willen wij dit? Daar

moet in ieder geval over worden gepraat.Verder zijn

de laatste jaren de kosten voor meetings blijven stij-
gen. Zonder aanpassing van dit beleid blijft dit ook
gelden voor de komende jaren. Gaan wij proberen
om de kosten te drukken of moeten wij een hogere
eigen bijdrage vragen? Zijn er mogelijkheden om

deze kosten te delen met andere merkenclubs? Het
zijn zo maar een paar vragen waar antwoord op ge-
zocht moeten worden. Een ander post is de clubwin-
kel. Vele jaren was dit een aardige inkomstenbron.
Mede door een te grote voorraad waarop moet wor-

den afgewaardeerd en een lage verkoop is er nu spra-
ke van een kostenpost.Voor 2013 wordt de lijn door-
gezet om de bestaande voorraad zoveel mogelijk te

verkopen. Bij introductie van nieuwe producten
wordt bij voorkeur gekozen om de inkoop af te stem-
men op bestellingen van de leden. In 2013 wordt ook
rekening gehouden met afwaardering van de voor-

raad. Ondanks dit beleid moet worden verwacht dat
de inkomsten uit de clubwinkel voor de komende

jaren beperkt zullen zijn. 
Hierna komen wij tot slot bij de vraag: Wat gaan wij

doen met de contributie?
Al meer dan 5 jaar is de contributie niet meer ver-
hoogd. In deze periode is alles wel duurder gewor-

den. Het is dan ook redelijk om bij de ALV op 2 juni
a.s. voor te stellen om de contributie met ingang van
2014 te verhogen met € 2,50 tot € 37,50 per jaar.Ver-

der stellen wij voor om het vermogen van de Stichting
Evenementen Riley Club Holland voorlopig te gebrui-
ken als buffer om eventuele financiële tegenvallers op
te vangen. 

Graag horen wij jullie mening tijdens de ALV op 2
juni a.s.
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Voorjaarsmeeting 2013
‘Voorjaar in Zeeland’
Niet alleen de zomers in Zeeland, bejubeld door Saskia en Serge, zijn mooi, ook het voorjaar! Reden voor ons om de voorjaarsmee-
ting in Zeeland te organiseren.
In het voorjaar van 2010 zijn wij verhuisd van Zierikzee naar het rustige kleine dorpje Serooskerke. Daar hebben we het voormalige
restaurant (voorheen dorpsherberg) ‘De Waag’ gekocht.
Het bar-restaurantgedeelte is thans onze woonruimte. Ook hebben wij een ruim terras en een eigen parkeerterrein.
Wij willen jullie op 14 april vanaf 10.30 uur graag ontvangen met koffie en een ‘Zeeuwse zaligheid’.
Rond 12.00 uur willen wij dan vertrekken voor een kleine rondrit via de ‘Kop van Schouwen’, een schitterend duingebied, naar
Pannenkoekenmolen ‘De lelie’ in
Scharendijke, waar we kunnen lunchen en desgewenst de molen- meestal draaiend- bezichtigen. Hier zijn voor belangstellenden ‘-
maal’producten te koop.
Om 13.30 uur vervolgen we onze weg naar Dreischor, het mooiste ringdorp van Zeeland en bezoeken daar het Streek- en Land-
bouwmuseum ‘Goemanszorg’.
Daarna vertrekken we weer naar Serooskerke waar we in Hotel-Restaurant ‘De Schelphoek’ nog wat na kunnen praten onder het
genot van een drankje.
Van daaruit gaat ieder weer zijns weegs, nog nagenietend van een prachtige voorjaarsmeeting in Zeeland!
 
Nog enige toegevoegde informatie:
Graag willen wij jullie nog enige relevante informatie geven.
Serooskerke ligt op Schouwen-Duiveland ( het andere Serooskerke ligt op Walcheren) aan de kruising van de N 57 en de N 59 en is
vanuit alle richtingen direct aan te rijden door de verkeersborden te volgen.
Zodra je Serooskerke in rijdt zie je aan de linker kant een zwarte (potdeksel)schuur met opschrift ‘De Waag’. Daar kun je parkeren.
Het restaurant beschikt ook over een bovenwoning en deze verhuren wij nu als vakantieappartement voor 2-4 personen.
Indien gebruik gewenst, maken wij een speciaal arrangement.
Ook is er de gelegenheid een stacaravan voor maximaal 4 personen te huren op de dorpscamping tegenover ‘De Waag’.
Het Hotel-Restaurant ‘De Schelphoek’beschikt over 4 kamers en ligt op 10 minuten loopafstand van ‘De Waag’.
Deze informatie is bedoeld voor diegenen die langer willen genieten van Zeeland en/of diegenen die van ver moeten komen.
(Overigens is Serooskerke net zo ver van Amsterdam als Amsterdam van Serooskerke!)
 
Koffie en Zeeuws lekkers is gratis. Lunch voor eigen rekening, evenals de drankjes bij Restaurant ‘De Schelphoek’
 
De kosten voor het Streekmuseum bedragen € 5,- per persoon.
Zon en ander weer, de natuur, rust en ruimte van Zeeland zijn gratis!
 
Info’ over Hotel-Restaurant ‘De Schelphoek’: www.deschelphoek.nl/info@deschelphoek.nl
Onze adresgegevens: Dick en Laura Sterkenburg
Dorpsplein 6, 4327 AG Serooskerke (S) tel.0111-414810
E-mail:jlgvoorde@zeelandnet.nl
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Meeting Vierhouten 2013
 
Zoals al in de vorige Roamer aangekondigd vindt de jaarlijkse meeting in Vierhouten dit jaar plaats in het weekend van 31 mei t/m
2 juni. Plaats van de meeting is – hoe kan het ook bijna anders – het vertrouwde kamphuis in Vierhouten. Het bestuur heeft inmid-
dels het programma vastgelegd, dus mensen meld je aan bij onze secretaris Harry Keizer om deel te nemen. Dit kan per e-mail of
per brief; adressen staan op de binnenzijde van he schutblad voorin. Geef vooral duidelijk aan hoeveel mensen er komen en op welke
dag(en) van het weekend. Dit is vooral belangrijk voor de catering. Zomaar binnenstappen mag, maar dan ook eigen eten meebrengen!
 
De inschrijving sluit op 15 mei 2013, dus meteen doen!
 
We zorgen ook dit jaar weer voor betere stoelen tijdens het avondeten op zaterdag, dus we hoeven niet op de houten banken te zitten.
Wel is het raadzaam om voor de overige activiteiten buiten en binnen een tuinstoel of iets dergelijks bij de hand te hebben (zelf
meebrengen dus.
 
Kosten:
 
Deelname gehele weekend: € 40,- per persoon
Deelname alleen zaterdag:   € 25,- per persoon
Deelname alleen zondag:                  € 15,- per persoon
 
In deze bedragen zijn ook de kosten van de excursie op zaterdag, diner op zaterdag, lunch op zondag en koffie / thee, etc. begrepen.
Eventuele kosten voor deelname aan het diner op vrijdag zijn voor eigen rekening evenals de lunch op zaterdag.
 
Vrijdagprogramma:
 
Vrijdag is het kamphuis vanaf +/- 16.00 uur geopend. Vast programma is er niet. Gezamenlijk ergens een hapje eten is binnen de
vaste bezoekers een gebruikelijke besteding van de avond. Kom dus rustig ook op vrijdag. Zoals gezegd: kosten voor eigen rekening.
 
Zaterdagprogramma:
 
11.00 uur verzamelen bij het voormalige zendstation van Radio Kootwijk. Hier drinken we een kopje koffie met iets erbij. Er volgt
een rondleiding in en om het gebouw waarbij ook een stukje natuurbeleving komt kijken en aansluitend is er een lunch
Daarna rijden we naar het kamphuis.
Uiteraard staat het een ieder vrij om rechtstreeks naar het kamphuis te komen en Kootwijk over te slaan. Laat dit wel even weten!
 
Radio Kootwijk is te vinden op het volgende adres:
Hoofd Zendgebouw Radio Kootwijk
Radioweg 1
7348 BG Radio Kootwijk
 
Routebeschrijving 
- Negeer uw routeplanner. Niet alle routeplanners en navigatiesystemen herkennen Radio Kootwijk en dirigeren u naar een andere
plaats. 
- Neem op de A1 afslag 19 (Hoenderloo – Apeldoorn)
- Sla af richting Apeldoorn (N304)
- Sla na 250m linksaf en volg de borden Hoog Buurlo / Radio Kootwijk
- deze weg volgen tot u na ca. 6 km het dorp Radio Kootwijk binnenrijdt. Op de T-splitsing in het dorp gaat u rechtsaf en rijdt u
door tot het voormalig zendstation Radio Kootwijk
Let op:
- In het dorp Radio Kootwijk geldt een snelheidslimiet van 30 km/u.
- We vragen u uw auto te parkeren op de aangegeven parkeerplaats voor het hoofdgebouw links, achter de twee houten loodsen. 
 
Voor ’s avonds staat een barbecue gepland aangekleed met enkele salades, drankje, etc.
 
Zondagprogramma:
 
De zondag begint met koffie (hoe anders?). Daarna is er een informele boot sale, waarbij ieder zijn overtollige onderdelen en andere
Riley attributen aan de man of vrouw kan proberen te brengen vanuit zijn kofferbak.
Vervolgens lunch rond 13.00 uur.
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Vanaf 14.00 uur Algemene Leden Vergadering. Zie de agenda elders in deze Roamer.
 
Accommodatie:
 
Het kamphuis biedt kale vloeren op zolder, een weide voor tent, camper of caravan (geen vaste elektrische aansluitingen). Verder
zijn er in de omgeving voldoende campings, hotels, B&B’s, etc. Accommodatie dient een ieder zelf te regelen.
 
Het adres van het kamphuis is:
Nunspeterweg te Vierhouten. Inrit links van Hotel De Mallejan (Nunspeterweg 70) via een onverharde weg.
 
 

Van de secretaris
We hebben in februari alweer de eerste bestuursvergadering
gehad en het een en ander besproken, zo ook het dalende tendens
 van ons ledenbestand.
Elders in de Roamer meer hierover.
Wat de meetings betreft hebben we de eerste er al weer opzitten
in Maarssen en er komen er nog een aantal dit jaar dus weer
genoeg te beleven.
We hopen op mooi weer en veel Riley plezier dit jaar.
 
Harry Keizer
 
 
Mutaties ledenbestand
 
Opzegging:
 
G. Visser Scherpenzeel
 
H. Bruns   Westerhoven
 
A. de Heij   Nieuw-Vennep

Afscheid van de Riley nine
tourer
Een moeilijk afscheid,dat was het zeker.
Maar toch ben ik gelukkig met de manier waarop alles verlopen is.
Loet's garage met al zijn verzamelingen moest leeg en dat was een
gigantische klus.
Zonder de reuze hulp van Kees en Ewout was mij het niet gelukt,
om alle Riley onderdelen uit te zoeken en de auto te starten,
want hij had al jaren stilgestaan. Hij wilde natuurlijk z'n warme
stal niet uit !
Zodra de Riley te koop stond, kwam er al een Engels clublid over
met de boot Harwich-Hoek v Holland, om de auto te bekijken.
Hij was reuze enthousiast en hij is met zijn vrouw,een paar weken
later teruggekomen om de auto op te halen en heel veel
onderdelen in zijn moderne auto te laden. Met Ron ,de Riley op
de trailer gezet en zo zijn we naar Hoek v Holland gereden,
en daar vaarwel gezegd !
De tourer is weer terug in zijn thuisland, waar wij hem 16 jaar
geleden gekocht hebben,tijdens een meeting in Coventry.
Wij hebben er ontzettend veel plezier mee gehad, de ritjes naar
Vierhouten,verschillende meetings en heel speciaal de
Zwitserland rally.Een bijzondere belevenis om met de Riley bo-

venop een bergtop te staan! En dat haalde hij toch maar,met z'n
piepende remmen !
Fijne herinneringen om op te halen.
Geweldig dat de Riley vrienden mij zo geholpen hebben de
laatste tijd!!
Natuurlijk blijf ik lid van de club en hoop nog heel veel leuke
meetingen met jullie te mogen beleven,al is dat dan zonder de
geliefde tourer !
 
Gon Akkermans
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Agenda ALV
Beste leden en donateurs,
 
Namens het bestuur van de Riley Club Holland nodig ik alle leden
en donateurs uit tot het
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die op 02 juni zal
worden gehouden te Vierhouten
 
De agenda luidt als volgt:
 
1.   Opening door de voorzitter.
 
2.   Notulen ALV 01-04-2012 { zie Roamer 138}
 
3.   Ingekomen stukken en mededelingen.
 
4.   Jaarverslag van de secretaris.
 
5.   Jaarverslag van de penningmeester.
      Stukken worden ter vergadering uitgereikt 
 
6.   Verslag van commissie rekening en verantwoording.
 
7.   Decharge van het bestuur voor het bestuursjaar 2012.
 
8.   Bestuursmutaties: 
      Els van Zaltbommel aftredend en herkiesbaar.
      Harry Keizer aftredend en herkiesbaar.
 
9.   Roamer en Website
 
10. Discussie nota toekomstvisie Riley Club Holland.
 
11. Rondvraag.
 
12. Sluiting.
 
 
Namens het bestuur,
 
Harry Keizer, secretaris

12 mei Rootes moederdagrit
Uitnodiging
 
De Rootes club heeft via ons lid Henny Kuipers de leden van de
Riley Club holland uitgenodigd om deel te nemen aan de Rootes
Moederdagrit. De Rit wordt uitgezet door Emile Huijsman die
dit al jaren doet in het midden van het land, regio Utrecht!
De opzet van de rit is als volgt: Oorspronkelijk ontstaan binnen
de (inmiddels opgeheven) British Classic Car Friends als een van
de jaarlijkse ritten. Daar zijn vrouw en Emile gek zijn van
kaartleesritten zijn we gaan proberen deze club daar ook voor te
enthousiasmeren. Dat mondde uit in een dagrit met als ochend-
traject een systeem kaartlezen (elk jaar weer wat anders) en in de
middag lekker toeren met een routebeschrijving en eindigen er-
gens op een (hopenlijk) zonnig terras. De deelname groeit nog elk
jaar (afgelopen jaar hadden we 25 deelnemende auto's). Ik maak
er dus geen reclame voor, de (oud) leden van de BCCF, de
Rootes Club Nederland en het Jensen Genootschap worden altijd
gevraagd en met Riley Club Holland erbij zou het een mooi
clubje zijn! Waar we de rit gaan doen is nog niet bekend, wanneer
wel: op Moederdag - dit jaar op 12 mei. Kosten zijn er niet aan
verbonden: iedereen betaald zijn eigen consumpties en ons orga-
nisatiewerk is liefdewerk/oud papier. Het zou leuk zijn leden van
Riley Club Holland te mogen ontvangen en zodra er meer bekend
is over waar en hoe laat (meestel rond 10.30 uur verzamelen)
horen jullie dat. Dit zal op de website van Riley Club Holland en
via e-mail gepubliceerd worden!
 
Met vriendelijke groet,
Emile Huijsman
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Toekomst Riley Club Holland, een discussiestuk
In zijn stukje “Van de penningmeester”heeft onze financiële man Wim Arends al iets aangestipt over mogelijke
toekomstscenario’s voor onze club. Het volgende stukje is een nadere uitwerking van dit onderwerp en is bedoeld
om als uitgangspunt te dienen voor een discussie op de komende ALV te Vierhouten.
 
Inleiding en uitgangspunten
Onze vereniging kamt met een teruglopend ledental. Op dit moment zijn er 79 gewone leden, 2 ereleden en 1 donateur. Ten op-
zichte van de voorgaande jaren betekent dit een gestage daling. Dit heeft uiteraard consequenties. Om enkele punten te noemen:
 
De verhouding tussen de kosten die we met elkaar maken de opbrengsten (die voor 95% uit contributies komen) die daar tegenover
staan, raken op enig moment uit balans. Niet alle kosten zijn recht evenredig aan het ledental.Het zal met een afnemend ledental
moeilijker worden om bestuurlijke functies in te vullen en ook de overige taken binnen de vereniging zoals het organiseren en bieden
van ondersteuning bij meetings, moeten steeds meer uit een (te) kleine vijver worden gevist. Er is weliswaar een zgn. ‘harde kern’
binnen onze club, de mensen die je regelmatig op de verschillende meetings ziet, waaruit ook het werk wordt gedaan, maar zoals
gezegd de spoeling wordt dunner. 
Dit overziend kan je constateren dat we op zeker moment een kantelpunt qua ledental bereiken waarbij het zelfstandig functioneren
problematisch kan worden. Vraag dus wat daar aan te doen? Voordat we deze vraag kunnen beantwoorden moet eerst gekeken
worden naar mogelijke oorzaken en eventuele punten die nader onderzocht moeten worden.
 
Mogelijke oorzaken
Enig brainstormen van mijn kant leverde in eerste instantie het volgende lijstje van mogelijke oorzaken op:
 
Het ledenbestand vergrijst. Dit is wellicht een open deur, maar er staat momenteel weinig nieuwe aanwas tegenover. Dat betekent
dat door natuurlijk verloop het ledental alleen maar zal afnemen.Old timers ‘leven’ niet meer bij jongeren. Of dit zo is moet nader
worden bekeken. Mocht dit zo zijn dan is hiermee ook verklaard waarom er geen of weinig nieuwe aanwas is.De activiteiten van de
club spreken potentiële leden niet aan. Ook dit is een punt dat nader onderzoek vraagt hoewel de respons bij de gemiddelde meeting
erop wijst dat de activiteiten bij de huidige leden wel aanspreken.Riley is een te klein merk voor een one-make club als de onze. Als
dit zo is heeft het verleden anders uitgewezen (toen waren we beduidend groter met een maximum van ongeveer 110 leden), maar
mogelijk is er een relatie met andere punten die Riley van een niet-te-klein tot een wel-te-klein merk maken. 
 
Te onderzoeken
Hiervoor werden al twee onderzoekspunten gesignaleerd, maar er zijn meer zaken die verduidelijking behoeven voor we conclusies
kunnen trekken. Alle vraagpunten op een rijtje:
 
Hoe denkt de wat jongere autoliefhebber over old-timers? Is het een duidelijk interessegebied of niet. Hier kan wat literatuurstudie
en wellicht instanties als FEHAC en het CBS wat meer duidelijkheid verschaffen.Zijn de activiteiten die de RCH ontplooit voldoen-
de interessant voor de doelgroep? Doen ander clubs andere dingen dan wij die mogelijk meer aanspreken?Kennen andere merken-
clubs soortgelijke problemen als hiervoor geschetst en is hierbij een relatie aan te geven tussen de grootte van een merk en het al dan
niet optreden van problemen? Speelt hier wellicht ook een rol dat Riley een dood merk is, dus geen natuurlijke groei vanuit nieuwe-
re auto’s kent?Zijn dergelijke problemen specifiek voor merkenclubs of ook voor algemene regionale of landelijke clubs?Welke exter-
ne bronnen staan ons ter beschikking om het beeld wat te verhelderen? 
Voordat we de vragen gaan vertalen naar een actieplan is het naar mijn bescheiden mening van belang om een keuze te maken of
we een dergelijk onderzoek als RCH op eigen houtje gaan uitvoeren of dat we aansluiting zoeken bij andere clubs of wellicht probe-
ren de FEHAC te enthousiasmeren voor dit onderwerp. Wel moeten we voorkomen dat het dan verzand in een structuur van
commissies, bureaucratie en vergadertijgers.
Dus??
 
Korte termijn acties
Om een besluit te nemen of we verder willen gaan met het ontwikkelen van een goed actieplan of dat we beter helemaal niets gaan
doen (ook een optie uiteraard) moeten in ieder geval op korte termijn de volgende acties worden uitgevoerd:
 
Discussie over de inhoud van dit stuk in de komende ALV (2 juni te Vierhouten). Gezien het belang voor de toekomst van onze club
hierbij dus nogmaals een warm pleidooi om te komen op deze ALV.Verwerken van de resultaten van de discussie en eventuele be-
sluiten in een volgende versie van deze notitie.Beslissing over het al dan niet voortzetten van de acties.Bij groen licht opstellen van
een actieplan voor de wat langere termijn. 
Vooruitlopend op één en ander kan het denk ik geen kwaad om vast wat contouren te schetsen voor een nadere uitwerking.
Daarbij dienen zich in eerste instantie een tweetal keuzes aan die bij een besluit tot voortgang op korte termijn gemaakt moeten
worden. En wel:
 
Leggen we de uitvoering van één en ander in de handen van een aparte commissie of is dit een bestuurstaak?Gaan we alleen verder
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met dit onderzoek of zoeken we aansluiting met anderen?Aanzet tot een actieplan
Na een besluit over de twee hiervoor genomen punten zou een actieplan globaal gezien de volgende punten kunnen omvatten. Ik
zeg hier duidelijk kunnen, want een definitieve invulling wordt natuurlijk pas gemaakt na het nodige voorwerk zoals hiervoor naar
mijn idee is aangegeven.
 
Bepalen van het beeld van old-timers binnen de groep van autoliefhebbers.Toetsen van de doelstellingen van de RCH aan dit beeld.
Inventarisatie bij andere merkenclubs van:Eventuele actuele problemen.Welke acties hebben anderen genomen in relatie tot die
problemen?Welke resultaten heeft dit opgeleverd?Welke resultaten worden nog verwacht?Wat kunnen we als RCH leren van het
voorgaande?Wat wordt dan de richting die de RCH moet gaan volgen op korte en op lange termijn?Wat mogen we verwachten als
we een dergelijke richting inslaan? Ook hier speelt weer zowel de korte als de lange termijn. 
Op dit moment wil ik nog niet gaan speculeren over hoe een dergelijke richting eruit zou kunnen zien. Eerst ligt er het nodige
huiswerk. Aan alle leden de taak om te reageren en aanvullende input te leveren. Dit kan naast de discussie tijdens de ALV ook door
mij te contacten via mail of anderszins.
 
Ik ben benieuwd!
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