
 

 

 
 

Jaarverslag 2019  

Oldtimer & Klassiekervereniging ‘De Oetlaotklep’ 

 
Beste leden, 
 
Een korte samenvatting en terugblik over het jaar 2019. Ons jubileumjaar! 
 

• Gestart begin dit jaar met 40 leden en afgesloten op 31 december 2019 op de 

ledenlijst met 46 leden 

• 12 clubavonden waarvan een als ‘Algemene Leden Vergadering’ 
• Extra activiteiten:  

-bezoek Willems Classic Cars te Venray verdeeld over twee zaterdagen vanwege de 
enorme belangstelling met uitleg over instrumenten revisie 
-twee druk bezochte technische dagen in het voorjaar en in het najaar met een volle 
planning voor reparaties en technisch advies op beide dagen  

-jaarlijkse taxatie dag bij Peter de Groot te Beesel  
-gecombineerde vergadering en bedrijfsbezoek bij CabrioRentEvents B.V. te Venlo met 
een boeiende presentatie door Hans Hendericks 
-presentatie over het product WD40 met al haar toepassingen door Jos Joosten   

• 3 toertochten:  
-op 26 mei de voorjaarsrit 
-op 14 juli de zomerrit met aansluitend de gezellige BBQ in Belfeld 

-op 15 september de nazomerrit die georganiseerd werd tezamen met ‘de MG 
vrienden’ vanaf ‘De Plaats’ te Maasbree 

 

Wat we over 2019 nog kwijt willen en waar we zeker ook nog even bij stil willen staan; 
 

• dat we met z’n allen een prachtig jubileum geschenk hebben mogen ontvangen in de 

vorm van een emaillen logoplaat van ‘de Oetlaotklep’…  
• dat het logo van ‘de Oetlaotklep’ geheel kosteloos digitaal is gemoderniseerd door de 

dochter van Gerard van Rens…  
• dat we kosteloos een mooie logo-sleutelhanger aangeboden hebben gekregen op eigen 

initiatief van Ton Denekamp voor alle leden…  
• dat we een bestuurswissel hebben gehad waarbij Jan Kusters, na 10 jaar voorzitter te 

zijn geweest, het voorzitterschap heeft overgedragen aan Jos Mulder…   

• dat we een behoorlijke ledengroei hebben gekend… 
• dat we een nieuwe feesttent hebben gekregen waar we weer jaren mee vooruit 

kunnen… 
• dat we een prachtige nieuwe Website hebben gekregen waarbij Erik zich heeft 

opgeworpen om Webmaster te zijn naast zijn huidige functie als Penningmeester…      
• dat we als vereniging inmiddels aangesloten zijn bij het FEHAC… 

• dat we onverwachts afscheid hebben moeten nemen van ons zeer gewaardeerd en 

actief lid Jan Breuer… en dat wij Jan nooit zullen vergeten… 
• dat we het best vaak over E10 brandstof hebben gehad… 

 
Al met al… een bewogen maar ook zeker een geslaagd jaar te noemen… Dank daarvoor! 
Voor zover we het nieuwe jaar kunnen voorspellen gaan we er van uit dat het dit jaar ook 
weer het geval zal zijn mits we natuurlijk met zijn allen gezond en actief blijven. 

 
Namens het bestuur;  
     Jos Mulder        Erik Schoenmakers 

Ger Basten      Gerrit Hillen 


