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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; 

 - bemiddelen bij aankoop, verkoop en/of ruil van onderdelen 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 € 40,-- 

 - donateurs minimaal € 10,-- 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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Riley Club Holland 
Opgericht: 21 mei 1977.    Officieel vereniging: 28 februari 1986 

Statuten en huishoudelijk regelement: te verkrijgen bij de secretaris 

Ereleden: J.W.C. Postel te Winterswijk Kotten, V.W. Riley te Telford en Kees de Kock te Zonnemaire. 

 

Voorzitter   : Nick Wessels, Laan der Vrijheid 28, 2661 HK Bergschenhoek 

      tel. 010-2655344, e-mail: voorzitter@rileyclub.nl 

 

Secretaris/Ledenadm.              : Menno von Brucken Fock, Bornsestraat 102, 7607 KT Almelo 

       tel. 06-10518064, e-mail: info@rileyclub.nl 

 

Contactpersoon-buitenland    : wordt verzorgd door de redactie. 

 

Penningmeester  : Wim Arends, Kruzebrink 102, 8141 WG Heino 

      tel. 0572-393288, e-mail: penningmeester@rileyclub.nl 

 

Bankrekening   : NL08 INGB 0004 7684 93 t.n.v. Riley Club Holland 

 

Redactie   : Pieter Bolhuis, Paddepoelsterweg 17, 9747 AH Groningen, 

      tel. 050-5779150, e-mail: redactie@rileyclub.nl 

 

Archivaris   : Kees de Kock, Zuidweg 13, 4316 AA Zonnemaire, 

      tel./ fax 0111-401649, e-mail: archivaris@rileyclub.nl 

 

Clubwinkel   : Els Francke, Zwanenvliet 52, 2959 CE Streefkerk. 

      tel. 06-10813758, e-mail: shop@rileyclub.nl 

 

Commissie lief&leed  : Els Francke, e-mail: lief.leed@rileyclub.nl 

 

Commissaris register/  : Wim Arends, Kruzebrink102, 8141 WG Heino, 

Documentatie     tel. 0572-393288, e-mail: register@rileyclub.nl 

 

Onderdelenvoorziening  : Derek Allnut Donington (RMA) Services, 

      52 The Street, Bunwell, Norwich, Norfolk, RN16 1NA 

      England. Tel/Fax +44(1953)789014 

      Verder: The Riley RM Club, The Riley Motor Club en The  

      Register (alleen voor leden) 

 

Technische adviseurs  : vooroorlogse Riley’s: 

      Ewout Bezemer, Van Polanenpark 142, 2241 RV Wassenaar. 

      tel. 070-5117030, e-mail: ewoutbezemer@cs.com 

 

      Riley RM-typen: 

      Kees de Kock, Zuidweg 13, 4316 AA Zonnemaire, 

      tel/fax 0111-401649, e-mail: technischadvies@rileclub.nl 

 

Internet   : www.rileyclub.nl 

Facebook   : De Rileyclub Holland 
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VAN DE VOORZITTER 

 
 
Beste leden, 
 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik krap een 
weekje terug van vakantie en hebben we net de 
tweede bestuursvergadering van dit jaar achter de 
rug, waarin wij de ALV van 25 september a.s. hebben 
voorbereid. Na bijna 2 jaar eindelijk weer een 
clubbijeenkomst waarin we elkaar daadwerkelijk 
mogen treffen, kunnen bijkletsen en over elkaars 
auto’s kunnen buigen. Benieuwd wat iedereen wel of 
niet beleefd heeft met zijn Riley in coronatijd! Jullie 
komen toch ook? 
 
Zelf zijn wij als gezin op kampeervakantie geweest, 
waarbij de Riley weer als trekauto fungeerde. 
Inmiddels zijn we wel een beetje gewend aan de aandacht die je dan trekt/krijgt onderweg en 
op de camping. De RMB wordt daarbij regelmatig op de foto gezet en dus hebben de 
kinderen de Riley een bijnaam gegeven: ‘Diva’. Zolang er maar geen Diva-achtige nukken en 
grillen optreden onderweg, vind ik dat een prima bijnaam. 
 
Leuk was dat we in de vakantie op de pont bij Pannerden Christiaan Linford tegen kwamen 
met zijn Wolseley 1500. Later in de week ben ik daar nog op de thee gegaan om nader 
kennis te maken, een deel van zijn collectie te bekijken en over oude auto’s te bomen. 
Daarnaast ook interessant om zijn ervaringen te horen als lid van het AMRWR en mede-
redacteur van hun clubblad. 
 
In de Roamer van juni gaf ik al aan dat er gewerkt wordt aan een discussiestuk aangaande 
de toekomst van de RCH. Dat is er inmiddels en heeft een ieder van jullie inmiddels samen 
met de overige ALV stukken per mail gekregen. Het is de tweede goede reden om op 25 
september aanwezig te zijn, want uw mening en stem is belangrijk. 
 
En de derde reden om te komen is natuurlijk dat wij welkom zijn op de woonboerderij van 
clublid Rob Heijmerink in Werkhoven, centraal gelegen in een schitterend gebied bij de 
(Oude) Kromme Rijn. 
 
Elders in deze Roamer treft nogmaals de uitnodiging aan voor deze eerste RCH-bijeenkomst 
sinds lange tijd en ik hoop dan ook van harte dat alle leden in de gelegenheid zijn om van de 
uitnodiging gebruik te maken. Vergeet niet om uiterlijk 20 september aan te melden bij de 
secretaris i.v.m. de catering. En mocht je verhinderd zijn, breng dan alsnog je stem uit per 
post/mail of machtig een ander clublid. Maar liever dus: tot de 25e!  
 
Groet, 
Nick 
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Van de Secretaris 

 

Beste leden, familieleden en donateurs van de Riley Club Holland. 

 

September 2021 wordt een zeer belangrijke maand voor de RCH. Niet 

alleen hopen we na de nieuwjaarsreceptie van 12 januari 2020 elkaar 

eindelijk weer eens fysiek te kunnen ontmoeten, er moeten twee 

bestuursjaren worden afgesloten en op diezelfde komende Algemene 

Leden Vergadering (ALV) van 25 september a.s. zal een besluit kunnen, 

eigenlijk wel moeten, vallen over de toekomst van onze vereniging. 

Heeft de RCH na 45 jaar nog bestaansrecht of is samengaan met een 

andere club nodig om de doelstellingen van onze vereniging naar de 

toekomst te kunnen waarborgen? Dit belangrijke punt heeft de afgelopen jaren de bestuurlijke 

contacten en vergaderingen overheerst en het bestuur heeft na veel correspondentie, vergaderingen 

en contacten met bestuursleden van het Austin Morris Riley Wolseley Register (AMRWR) besloten 

om u als leden de keuze voor te leggen om ofwel samen te gaan met de AMRWR ofwel als 

zelfstandige vereniging voort te blijven bestaan maar met dien verstande dat er dan beduidend meer 

leden actief zullen moeten worden om het bestuur en de te formeren commissies te (blijven) 

bemensen.  

 

Zoals gebruikelijk zijn alle leden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de komende ALV. 

Daarnaast kunnen leden een lid dat ter vergadering aanwezig zal zijn MACHTIGEN om namens hem 

een stem uit te brengen (zie elders in deze Roamer het MACHTIGINGSFORMULIER). Het bestuur 

heeft echter vanwege het belang van bovenstaande besloten om leden ook de mogelijkheid te 

bieden om schriftelijk hun stem uit te brengen. U vindt het STEMFORMULIER eveneens elders in de 

Roamer. 

 

Mede omdat we na zo’n lange tijd elkaar weer eens kunnen zien en spreken willen we niet een hele 

dag besteden aan een Algemene Leden Vergadering, hoe essentieel deze ook is. U hebt allen 

inmiddels diverse stukken per mail of per post ontvangen waarvan wij hopen dat ieder lid van de 

inhoud van deze stukken kennis heeft genomen. Om een constructieve en vooral vlotte ALV mogelijk 

te maken is het essentieel dat u als lid in geval van vragen of onduidelijkheden v.w.b. de 

toegezonden stukken rechtstreeks contact opneemt met het verantwoordelijk bestuurslid. Indien 

alle leden dit ‘huiswerk’ zouden willen doen, kunnen we de meeste agendapunten op 25 september 

a.s. eenvoudig en snel afwerken.  

 

Hoe het ook zij, in elk geval zal -behoudens Corona perikelen- komend jaar het 45-jarig bestaan van 

de RCH worden gevierd en daartoe zoekt het bestuur vrijwilligers om een Lustrumcommissie te 

vormen die het weekend van 21 en 22 mei 2022 zal gaan organiseren. Tevens zoekt het bestuur een 

lid of leden die de Voorjaarsmeeting (rond eind maart 2022) wil/willen organiseren.  

De British Cars & Lifestyle beurs is vanwege ‘Corona’ opnieuw uitgesteld naar 12 en 13 maart 2022. 

Ook daarvoor zoeken we leden die hun auto tentoon willen stellen en/of willen helpen de stand in te 

richten en te bemensen. 

 

Ik hoop velen van u op 25 september te zien! 

 

Wellicht ten overvloede mijn rechtstreekse emailadres: almeloord@outlook.com en mijn telefoon 

nummer 06-10518064. 

 

Menno von Brucken Fock 
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VOLMACHT 

 

 

Met dit formulier geef ik, lid van Riley Club Holland (en bij deze volmachtgever) 

 

naam:    …………………………………………………………………………………………………………… 

 

adres:     …………………………………………………………………………………………………………… 

 

postcode, woonplaats:  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

een volmacht aan mede-Riley Club Holland lid (en bij deze gevolmachtigde) 

 

naam:    …………………………………………………………………………………………………………… 

 

adres:     …………………………………………………………………………………………………………… 

 

postcode, woonplaats:  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

om voor en namens mij de ALV van 25 september 2021  

bij te wonen, het woord te voeren en te stemmen. 

 

O Dit is een algemene volmacht. De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht 

voor mij stemmen. 

 

O Dit is een doelvolmacht. De gevolmachtigde stemt voor mij over de 

volgende agendapunten: ……………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………….
De gevolmachtigde weet wat mijn mening is en zal mijn stem in 

overeenstemming daarmee uitbrengen. 

 

 

 

Plaats:   …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Datum:   …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening:  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

745e jaargang nummer 2, september 2021



STEMFORMULIER 
 

Ondergetekende ……………………………………………………………………… 
 

Lid van de Riley Club Holland verklaart door ondertekening kennis te 

hebben genomen van stukken m.b.t. de toekomst van de Riley Club 

Holland, verzonden op …. september 2021 en wil middels dit 

stemformulier zijn stem uitbrengen . 

 

Ik stem VOOR het bestuursvoorstel om samen te gaan met 

het AMRWR (Austin Morris Riley Wolseley Register) en 

mandateer het bestuur om de noodzakelijke stappen te 

nemen teneinde deze overgang af te wikkelen volgens het 

toegezonden ‘stappenplan’. 

 

Ik stem TEGEN het bestuursvoorstel om samen te gaan 

met het AMRWR (Austin Morris Riley Wolseley Register) 

en verklaar mij bereid om een actieve bijdrage te leveren 

door desgevraagd zitting te nemen in 

  Bestuur 

  Lustrumcommissie 

  Evenementencommissie 

  PR-commissie (o.a. social media) 

 

Ik stem BLANCO 
 

 

 

Ondertekend op ……………. september 2021: 

 

 

……………………………………………………………………. 

(uw handtekening) 

 

Stuur dit formulier voor 20 september naar RCH, p/a Bornsestraat 102, 7607 KT Almelo 

of een scan van uw stemformulier naar almeloord@outlook.com    
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Van de Redactie 

 

We kunnen weer los, tenminste volgens de RIVD richtlijnen. 

Na de Nieuwjaars meeting in 2020 hebben we elkaar niet meer 

kunnen ontmoeten, je raakt een beetje onthecht. Ik ben dan 

ook heel erg blij met de komende meeting op 25 september 

waar we weer eens kunnen bij kletsen. 

 

Mijn eigen Riley is ook nauwelijks de deur uit geweest, maar 

dat lag ook aan een gescheurd spruitstuk dat uiteindelijk niet te 

lassen bleek. De onderdelen voorziening vanuit Engeland 

verliep door de verse Brexit maatregelen niet al te vlot en koste 

ook nog eens extra (import)belasting. 

Echter; beter duur dan niet te krijgen en ze snort weer. 

Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat er met jullie Riley’s is 

gebeurd de afgelopen periode. 

Laat het weten en stuur een fotootje mee, wellicht komt het in 

de Roamer. 

 

Ondertussen is er voldoende te doen in de vereniging dat er weer kopij vrij kwam om een Roamer te 

vullen. Het bestuur heeft wisselingen ondergaan en is erg druk bezig geweest met de 

voorbereidingen van de komende meeting. Die was dan wel al een paar keer uitgesteld maar er 

moest toch nog behoorlijk wat gebeuren. Dat is voor een redacteur goed nieuws, want nieuws kun je 

delen en vult anders lege pagina’s. 

 

Privé was het ook behoorlijk druk, het huis moest er aan geloven.  

Nieuwe oprit (200 vierkante meter), de tuin en terras overhoop gegooid, nieuw glas en rondom 

geschilderd, binnen de bevingschade deels weggewerkt en ook hier alles nieuw geschilderd. 

Het kwam op een wat lastig tijdstip, want de zaken zijn de laatste tijd niet zo druk geweest en als 

ZZP-er moet je er bij zijn als dat gebeurd. Maar het was niet zo dat we ergen naar toe konden, dus 

het is allemaal goed gekomen.  

 

En daar staan we dan, het Riley jaar is al 

weer bijna om, maar er kan altijd nog een 

hoop gebeuren. 

Laten we hopen dat we het allemaal 

gezond houden. 

 

Pieter. 
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Riley Lynx weer op de weg krijgen, deel 5 
  

Tekst en fotografie: Jon Noomen 

Tegenstribbelen 

 

De vorige aflevering eindigde bij de 

vakantie. Als we na de vakantie de draad 

weer willen oppakken blijkt dat mijn 

roofdier het daar helemaal niet mee eens 

is. Ze blijft stevig tegenstribbelen. Het is 

nog zeer de vraag of we haar in het gareel 

krijgen. In ieder geval blijkt veel geduld 

nodig. 

 

Als de vakantie voorbij is hoop ik dat we de draad weer snel kunnen oppakken. Dat valt 

tegen, er gaat eerst wat tijd overheen voor ik iets van Imparts hoor. En dan krijg ik een 

alarmerend mailtje, of ik alsjeblieft langs wil komen voor overleg. Als ik daar kom, het is nu 

coronatijd dus mondkapjes en afstand, word ik meegenomen naar de werkplaats. De 

gereviseerde cilinderkop ligt inmiddels op de 

plank maar er is een ander probleem ontstaan. 

Er blijken hele kleine haarscheurtjes te lopen 

vanaf de gaten van de tapeinden. Ze lopen niet 

door tot aan de cilinders, maar het is de vraag 

wat je daar mee aan moet. Ze zijn zo klein dat je 

ze bijna niet ziet. En omdat ze niet doorlopen 

naar een cilinder besluiten we dat we de gok 

maar nemen. Een nieuwe koppakking zal ze 

hopelijk - afsluiten.  

 

Voor we daar mee verder gaan moeten 

we ook weten hoe het zit met zuiger 3. 

Om deze er uit te krijgen wordt de 

carterpan verwijderd. Dan kan de zuiger 

er uit. Er is niets bijzonders aan te zien. 

In ieder geval niet iets wat de 

achterblijvende compressie kan 

verklaren. Later zijn er wel vermoedens 

maar dat weten we nu nog niet. Wat we 

wel zien is dat de lagerschaal van de 

drijfstang naar de krukas bijna aan zijn  

 

 

 

 

 

carter pan vol met troep. 

1haarscheurtjes 

lagerschaal aan zijn eind 
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eind is. Alle andere zuigers gaan er nu ook uit en ook hier worden de lagers gecontroleerd. 

Het lijkt verstandig ze nu te vervangen nu alles toch open ligt. De zuigers worden ontdaan 

van alle koolaanslag.  

En de carterpan wordt goed schoongemaakt 

want die zit ook vol met troep. Ze maken zelf 

nieuwe pakkingen voor deze carterpan. 

In Engeland wordt een nieuwe koppakking 

besteld en er is overleg over nieuwe 

lagerschalen voor de drijfstangen. De Engelse 

firma heeft destijds mijn Lynx omgebouwd 

van ingegoten lagers naar lagerschalen. Maar 

het blijkt dat ze nu een andere maat lagers gebruiken en ze hebben mijn maat niet meer. Ze 

zullen wel een koppakking opsturen. Terwijl 

we daar op wachten gaat Wilco op zoek 

naar passende lagerschalen. Uiteindelijk 

weet hij ze te vinden en te bestellen. De 

bestelde koppakking arriveert na enige tijd 

ook. Helaas blijkt deze niet te passen, hij 

zou wel voor dit type motor moeten zijn 

maar de gaten komen niet overal overeen 

met het blok. Daar kunnen we dus niks 

mee. Weer overleg met de Engelsen en ze 

zullen een andere sturen.   

En terwijl de zuigers er nu uit liggen zijn bij het blok de tapeinden verwijderd om de 

bovenkant van het blok te controleren op vlakheid en om het oppervlak goed schoon te 

maken. Dan kunnen de schoongemaakte zuigers er weer in. Alle drijfstangen worden met de 

nieuwe lagerschalen aan de krukas gemonteerd. De schone carterpan kan er met zijn nieuwe 

pakkingen ook op. Dan is de onderkant weer klaar. 

 

En dan begint het grote wachten.  

De Engelsen zeggen dat ze de nieuwe 

koppakking hebben opgestuurd, maar er 

komt niets. Weer overleg, ja hij is echt op de 

post gegaan. Weken gaan voorbij en er komt 

niets. Intussen lees ik in het krantje van de 

Engelse Riley club dat opsturen van 

onderdelen en andere artikelen uit hun 

webshop zeer lang kan duren door de 

traagheid van de British Mail. Het kan naar 

het buitenland wel 6 weken duren!  

En dat klopt aardig, want na 6 weken wachten komt de pakking eindelijk aan. Hij past ook 

weer niet helemaal maar deze is wel iets aan te passen zodat nu uiteindelijk de cilinderkop 

gemonteerd kan gaan worden. Dat wordt weer een tijdje wachten, er zijn natuurlijk ook 

andere klussen bij Imparts, maar dan hoor ik toch dat het gaat gebeuren. Helaas, zo 

makkelijk kom ik er niet van af. Bij het – voorzichtig – aantrekken van de kopbouten gaat het 

mis. De Riley club adviseert al om de bouten niet tot de volle aangegeven kracht aan te 

trekken.  
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bij het voorzichtig aandraaien van de bouten gaat het al mis 

 

Maar hier komen ze al bij halve kracht uit het blok omhoog. De schroefdraad wordt gewoon 

kapot getrokken. We weten dat er vroeger al problemen moeten zijn geweest, want een 

paar tapeinden zijn al van een dikkere maat. Dus opgeboord en opnieuw getapt. Ik heb er 

nog een paar extra bij de auto gekregen van de vorige eigenaar. Wilco probeert een nieuwe 

schroefdraad te maken met Helicoils. Dat helpt ook niet, ook dan komen de tapeinden 

gewoon omhoog. Het materiaal is oud en te zacht geworden. Bovendien zit bij minstens één 

tapeind het schroefgat pal boven een waterkanaal. Het tapeind moet dit afsluiten. Maar het 

blijkt maar een halve centimeter materiaal te zijn. Veel te dun om iets mee te doen. 

Opboren en opnieuw tappen gaat niet, daar is het te dun voor. Inmiddels is het 

waarschijnlijk nu wel verklaarbaar waarom cilinder 3 achterbleef. Ik vermoed dat de kop 

daar al niet helemaal goed vast heeft gezeten. 

Ja, en daar zitten we dan. Lassen van zo'n gietijzeren blok gaat waarschijnlijk niet lukken, 

zeker niet waar dat wandje zo dun is. Waarschijnlijk zorgen de haarscheurtjes er voor dat je 

geen kracht op de schroefdraad kunt zetten, ze buigen dan gewoon iets uit. We leggen het 

project maar voorlopig stil om te bedenken hoe het nu verder moet. Een andere motor is 

geen optie. In de eerste plaats zijn ze niet zomaar te vinden. Maar bovendien kampen 

andere blokken waarschijnlijk met de zelfde problemen. Die zijn tenslotte even oud. Dat 

blijkt wel uit de raad om de kop niet te vast aan te trekken. Dus die kant moeten we niet op. 

Maar wat dan wel? 

En dan zie ik ineens in het clubblad van de Engelse club een advertentie van 'onze' Engelse 

firma dat ze bezig zijn om nieuwe onderblokken voor dit type Riley motor te laten maken. 

Als je interesse hebt moet je je melden. Ik overleg met Wilco en we besluiten om deze weg 

maar te gaan. Wilco meldt onze interesse. Ze geven als antwoord dat het zeker 4 maanden 

kan gaan duren voor er iets beschikbaar komt. Hen kennende wordt dat zeker langer. Maar 

ze blijken inmiddels wel nieuwe cilinderkoppen te hebben ontwikkeld en te laten maken die 

nu op de markt gaan komen. Dus ze kunnen het wel. 

Ik moet dus maar geduld gaan hebben. Het kan wel eens heel lang gaan duren. En over de 

kosten durf ik niet eens meer na te denken.... 
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Riley Pathfinder. 

Een kopie van een verhaal door  

Kees de Kock  

Gepubliceerd in  

British Car, maart 2002. 
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   Secretariaat: Menno von Brucken Fock 

      Bornsestraat 102 

      7607 KT Almelo   

       06-10518064 
       info@rileyclub.nl 

 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS over 2020 

 

Mijn derde jaar als secretaris was zoals voor velen een vreemd, haast absurd jaar. Tal van 

activiteiten, zowel intern als extern, moesten vanwege de Covid-19 pandemie worden 

uitgesteld en v.w.b. de interne activiteiten zelfs worden afgesteld. Veel moeite tevergeefs en 

helaas vooral druk met afmelden van evenementen in plaats van er aan deel te nemen!  

 

Op 12 januari was de eerste en zoals later zou blijken enige RCH meeting van het jaar 2020. 

Deze Nieuwjaarsreceptie te Maarssen werd ondanks het zeer matige weer uitstekend bezocht 

met in totaal rond de 40 bezoekers.  

 

Op de eerste bestuursvergadering na afloop van deze receptie werd gesproken over de 

financiën van 2019, de toekomst van de RCH en vormen van samenwerking met andere clubs,  

de gevolgen van de ‘AVG’ voor de club, de consequenties daarvan voor de website en de 
plannen v.w.b. de redactie en de website voor komend jaar.  

Een tweede bestuursvergadering op 29 februari 2020 te Eemnes stond vooral in het teken van 

de begroting, de voorgenomen deelname aan de BC&L beurs, de overige meetings van de 

club en het realiseren van een besloten deel op onze website met voor ieder lid een eigen 

inlogcode. Tevens werden door ondergetekende nieuwe badges geregeld, ook hiervoor viel de 

animo tegen.   

 

En toen kwam de pandemie over ons heen en moesten de Voorjaarsmeeting, het Clubweekend 

en ook de Najaarsmeeting worden afgelast. Om dezelfde reden werden onder anderen de 

Nationale Oldtimerdag in Lelystad en de British Car Parts Day afgelast. Bestuurlijk overleg 

vond in de periode van de lockdown vooral plaats via mail en app. Rekening houdend met 

Corona-regels vond op 22 augustus 2020 een derde vergadering plaats in Eemnes. De BC&L 

beurs moest worden afgemeld vanwege het ontbreken van menskracht, gelukkig werd de 

gehele beurs enkele weken later afgelast. Wederom stond de toekomst van de RCH op de 

agenda en grote zorgen werden geuit of het voortbestaan onder de huidige omstandigheden 

realistisch zou zijn. Met welwillende medewerking van Rob & Annemarie Heijmerink werd 

een Najaarsmeeting annex ALV gepland die evenwel vanwege ‘Corona’ opnieuw moest 
worden afgelast. De Nieuwjaarsreceptie 2021 werd gepland maar moest worden gecanceld. 

 

Mede vanwege de zeer beperkte contacten heeft uw secretaris naast de bijdragen aan de 

Roamer middels ‘de mail’ enkele malen de leden geïnformeerd over de actuele stand van 
zaken. De Riley app-groep werd opgericht maar ondanks oproepen en de nodige moeite is 

slechts rond de 10% van onze leden lid van deze groep, waarmee de doelstelling om naast de 

mail over een effectief medium te beschikken om een snel contact tussen bestuur en leden 

alsook leden onderling mogelijk te maken niet bereikt, tot grote teleurstelling van de 

initiatiefnemer. 

 

Menno von Brucken Fock, 28 augustus 2021  
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Uitnodiging ALV Riley Club Holland - 25 september 2021 
 
 
Beste leden van de Riley Club Holland (RCH), 
 
Na 1½ jaar kan en mag het eindelijk weer, als club bijeenkomen om elkaar weer in levende lijve te treffen 
en bij te praten! 
 
Daarom nodigen wij je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Riley Club Holland 
(RCH) op zaterdag 25 september 2021, welke zal plaatsvinden in combinatie met de eerder 
geannuleerde clubmeeting bij ons clublid Rob Heijmerink (adres Leemkolkweg 17, 3985 SL te 
Werkhoven). 
 
Een bijzondere ALV ditmaal, omdat de laatste ALV alweer 2 jaar geleden was en er dus nog wat in te 
halen valt. In de bijlage tref je de agenda voor de ALV en de meeting aan. 
 
Naast de reguliere verenigingszaken moet er natuurlijk nog verantwoording over de verenigingsjaren 
2019 en 2020 aan de leden worden afgelegd. Daarnaast hebben er in de afgelopen 2 jaar ook enkele 
bestuurswisselingen plaatsgevonden, die formeel echter nog bekrachtigd moeten worden door de ALV. 
 
Maar het belangrijkste agendapunt betreft de toekomst en het voortbestaan van de RCH, waarover je je 
als lid mag en moet uitspreken op deze ALV. Een keuze tussen zelfstandig doorgaan als RCH (waarbij 
leden zich commiteren aan commissies en het leveren van actieve bijdragen) of samen gaan met het 
Austin Morris Riley Wolseley Register – AMRWR (waarin Riley reeds vertegenwoordigd is, een bredere 
doelgroep aanwezig is en waarbij een grotere mate van continuïteit naar de toekomst kan worden 
gewaarborgd). Tijdens de ALV zal hier hoofdelijk over gestemd worden. 
 
Als Bestuur beseffen wij terdege dat dit een gevoelig onderwerp is en het voor sommigen ook een 
moeilijke keuze zal zijn. Dit neemt niet weg, dat nu wel het moment is om hierover een principebesluit te 
nemen. Met name omdat voorgaande Besturen herhaalde malen hebben getracht leden te activeren om 
mede richting aan de toekomst te geven. Helaas met zeer gering succes. 
 
Bijgaand tref je de overwegingen en consequenties aan betreffende de 2 voornoemde opties, waarbij het 
voorstel/advies van het Bestuur is om te kiezen voor de optie tot samen gaan met het AMRWR.  
 
Naast de verschillende agendastukken, tref je in de bijlagen tevens een stemformulier en een 
machtigingsformulier aan omtrent deze toekomstkeuze. Indien je verhinderd bent om op de ALV 
aanwezig te zijn, dan kan je middels het stemformulier aangeven welke optie jouw voorkeur heeft en 
deze uiterlijk 20 september 2021 retourneren naar het emailadres of postadres op het formulier. 
Als alternatief kan je ook iemand machtigen om jouw stem op de ALV zelf uit te brengen. Vul dan het 
machtigingsformulier in en geef dit mee aan de gemachtigde die naar de ALV komt. 
 
I.v.m. de huidige coronarichtlijnen, is aanmelding voor deelname vooraf gewenst. Geef dus uiterlijk 20 
september door aan de secretaris of je komt en met hoeveel personen (secretaris@rileyclub.nl). Omdat 
het RCH de afgelopen 1½ jaar geen activiteit heeft kunnen organiseren, heeft het Bestuur besloten om 
voor deze meeting geen eigen bijdrage te vragen, maar vanuit de clubkas deze dag mogelijk te maken. 
 
Wij hopen jullie allen weer te zien op 25 september! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
 
Nick Wessels 
voorzitter Riley Club Holland 
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Agenda Algemene Ledenvergadering van de Riley Club Holland     

Zondag 25 september 2021 te Werkhoven om 14.30 uur      

 

 

1. Opening & mededeling door de voorzitter en vaststellen agenda 

 

2. Notulen ALV 19 mei 2019 

  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

− afmelding  bijwonen ALV van leden:  

− veel van de geplande evenementen en meetings zijn door Covid-19 afgelast of uitgesteld. 

− jaarverslagen en financiële stukken staan op besloten deel RCH-website en liggen ter inzage 

tijdens de vergadering 

  

4. Verenigingsjaar 2019: 

a) jaarverslag secretaris; 

b) jaarverslag penningmeester; 

c) verslag kascommissie (Willem Postel & Pieter Bolhuis); 

d) decharge penningmeester en bestuur over 2019; 

e) bestuursmutaties: 

− Aftredend en niet herkiesbaar: Ed Bens. Het bestuur stelt voor om als zijn opvolger Wim 

Arends te benoemen. 

− Tevens aftredend: redacteur Jan Willem Nieuwenhuis. Het bestuur stelt voor in zijn 

plaats Pieter Bolhuis te benoemen.  

5. Verenigingsjaar 2020: 

a) jaarverslag secretaris; 

b) jaarverslag penningmeester; 

c) verslag kascommissie (Pieter Bolhuis & Michiel Brillenburg Wurth); 

d) decharge penningmeester en bestuur over 2020; 

e) bestuursmutaties: 

− Aftredend en niet herkiesbaar: Sabine Juckenack. Het bestuur stelt voor om Nick Wessels 

als haar opvolger te benoemen 

 

6. Toekomst Riley Club Holland. 

Stukken zijn per mail (of post) toegezonden. 

− Bestuursvoorstel is om samen te gaan met het AMRWR en de RCH per 1-1-’  te li uide en 

− Het bestuur vraagt mandaat om invulling te geven aan het stappenplan zoals voorgesteld. 

− Datum vaststellen voor volgende ALV. 

 

7. RCH Lustrum (45 jaar) 21-22 mei 2022; benoemen Lustrum commissie 

 

8. Bedanken scheidende bestuursleden en organisatie van deze meeting 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting.  
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Clubmeeting Riley Club Holland     
 

Datum  Zaterdag 25 september 2021 

 

Locatie  Rob en Annemerie Heijmerink 

Leemkolkweg 17 

3985 SL WERKHOVEN 

 

 

10:30 - 11.00 uur Aankomst 

 

11.00 - 14.30 uur  Meeting inclusief lunch en activiteit  

 

 

14.30  -  16.00 uur  Algemene Ledenvergadering RCH (agenda separaat aan leden verzonden) 

 

 

16.30 uur  Einde meeting 

 

Routebeschrijving Leemkolkweg 17, Werkhoven 
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VOOR AUTOLIEFHEBBERS DIE GENIETEN VAN 
RIJDEN, RESTAUREREN, REPAREREN EN ONDERHOUDEN

WORD ABONNEE EN MAAK 

GRATIS GEBRUIK VAN ONS 

UNIEKE ONLINE ARCHIEF OP DE WEBSITE!
Abonnees hebben bij Klassiek & Techniek een streepje voor. 

Ons online archief omvat alle artikelen van nummer 1 t/m 200. 

Een jaar abonnee zijn kost slechts € 50!

Vind antwoord op al uw sleutel-vragen!
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