Nieuwsbrief.

Sinterklaas intocht.

Je leest nu onze eerste nieuwsbrief als stichting. Het is momenteel nog
onduidelijk hoe vaak we een nieuwsbrief uit willen geven, maar het ligt wel
in de bedoeling jullie minimaal 2 keer per jaar op de hoogte te brengen van
de laatste vorderingen die wij maken. Uiteraard zullen we ook actuele
dingen blijven verspreiden via onze website vkr-debilt.nl en via sociaal
media kanalen als Facebook en Twitter. Zelf iets in de nieuwsbrief plaatsen
als verkeersregelaar of evenementenorganisatie plaatsen kan uiteraard
ook als er nog plaats beschikbaar is.
Aanleveren van kopij kan via webmaster@vkr-debilt.nl.

Onze eerste opdracht als stichting is met succes verlopen. Er was een
waarschuwing voor demonstratie maar die was er gelukkig niet. Wel
waren er 2 doorrijders. Verder is het hele evenement zeer goed
verlopen. En dat met onderbezetting en zonder communicatie
middelen. Marcel moest op het laatste moment afzeggen door een
wond in zijn been. Gelukkig konden we wel rekenen op Wim Brinkhorst,
Joey Rigter, Margreet van Laar, Gerald van Laar, Werner Erlemeyer en
Dennis Hondema als coördinator. We hebben vele complimenten
gekregen en zijn inmiddels benaderd voor andere evenementen.
Hermine Broggel heeft voor ons belangeloos foto's gemaakt die wij
kunnen gebruiken voor op ons nog te ontwikkelen website www.vkrdebilt.nl .
Iedereen enorm bedankt voor deze inzet. Top gedaan!!

Oprichting.
Dinsdag 18 november j.l. was het dan zover dat het huidige drie koppige
bestuur zich wendde tot de notaris in Amersfoort al ging dat niet even
gemakkelijk. Op de dag zelf moest notariskantoor 'detijdnotariaat' nog wat
schuiven in hun agenda om de akte op te kunnen maken. Verschuiven
naar een andere dag was voor ons eigenlijk geen optie want dan zou de
oprichting niet gedaan zijn voor ons eerste evenement als stichting,
namelijk de Sinterklaas-intocht. Na veel aandringen konden we op het
allerlaatste moment toch nog met de auto richting Amersfoort.
Nadat Dennis (voorzitter), Gerald (alg. bestuurslid) en Marcel
(penningmeester) de akte rond 16:00u hebben getekend is de stichting
een feit!
Op het moment van schrijven zijn we ingeschreven bij de KvK en
beschikken over een bankrekening bij de Rabobank, we hebben echter
nog heel veel andere dingen te regelen.
Met nog veel regelen doelen we op het verkrijgen van fondsen, subsidies
en andere financiële middelen om over te kunnen gaan tot aanschaf van
degelijke materialen en kleding. Onze prioriteit ligt nu bij de aanschaf van
portofoons. Daarna komen zaken als jassen, zaklampen en alles wat we
maar nodig hebben om goed voor de dag te komen bij een inzet.
Onze dank gaat uit naar Cees-Jan Kersten en An Wouters voor hun
medewerking achter de schermen. Van Stichting Verkeersregelaars
Woerden hebben wij veel adviezen gekregen en van de Stichting
Avondvierdaagse De Bilt-Bilthoven ontvingen we 700 Euro voor het
bekostigen van de opstart. Enorm bedankt!!
Aanstelling.
Nog voor de oprichting van onze stichting is op 30 november gesproken
met de gemeente. Kort samengevat betekend het dat wij allen een
aanstelling voor 1 jaar krijgen mits bevoegd en komt de aanstellingspas
weer terug. Deze waren er vroeger wel maar om onduidelijke reden was
deze verdwenen.
In de vergunning gaat men wel verwijzen naar ons maar niet exclusief.
Ook
Scouting zal hier in genoemd gaan worden. Wij zullen dus moeten inzetten
op
de kwaliteit van ons werk en de professionele uitstraling. (beter geregeld)
Als stichting zijn wij geen onderdeel van de gemeente maar staan wel
onder toezicht van de BOA en politie.
Wij zijn een gesprekspartner van de gemeente ofwel de schakel tussen
gemeente en organisaties als het aankomt op het verkrijgen van
verkeersregelaars.

De regelaars voorafgaand van de intocht van Sinterklaas. Foto: Hermine Broggel.

Bijeenkomst.
Het gaat ons dit jaar niet meer lukken om een uitje, iets wat we elk jaar
willen doen, te organiseren. Wel willen we nog voor de lente een
bijeenkomst organiseren waarbij iedereen welkom is. Nog voor het eind
het eerste kwartaal in 2015 gaan we iedereen uitnodigen voor een
bijeenkomst. Gezellig met een hapje en drankje. De gelegenheid om
eens met elkaar van gedachten te wisselen over het komende
evenementen jaar. Waar en wanneer dat zal zijn hopen we zo spoedig
mogelijk bekend te maken.
Wij wensen iedereen alvast prettige feestdagen en een voorspoedig
maar vooral veilig jaar!

Website.
Onze website is een belangrijk onderdeel om ons als
(evenement)verkeers-regelaars in gemeente De Bilt naar buiten te
profileren. Er wordt dus hard aan gewerkt om deze spoedig online te
krijgen. Inmiddels komen bezoekers op een pagina uit die vraagt om later
terug te komen omdat de website nog niet operatief is. Achter de schermen
is al wel een eerste opzet gemaakt en is er een forum aangemaakt voor
onze eigen verkeersregelaars, maar ook gastverkeersregelaars. Op dit
forum kunnen we bijvoorbeeld evalueren zodat we continue kunnen
werken aan verbeteringen welke de evenementen ten goede komen, maar
ook uitvragen voor toekomstige evenementen zullen via het forum gaan
verlopen.
Bij deze dus het dringende verzoek aan (gast)verkeersregelaars om je aan
te melden op het forum met een voor ons bekende naam (dus geen alias!)
Het forum is rechtstreeks bereikbaar via www.vkr-debilt.nl/regelaar/ , in een
later stadium zal het forum ook te benaderen zijn via de algemene site
(Login).
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