
We hebben pas de reglementen van de 
GDPR doorworsteld en aangepast, of 
Europa is er alweer met nieuwe wetten 
aangaande transparantie in de werking 
van VZW’s. Het wordt een serieuze 
boterham, maar we hebben nog tijd. In 
elk geval kunnen we jullie meegeven 
dat ook nu TECB koploper zal zijn en 
één van de weinige clubs is die tijdig 
alles in orde heeft./ Elk lid zal het on-
dertussen wel hebben gemerkt, op on-
ze website werkt de blog niet meer 
naar behoren. Ondertussen is er nog 
maar eens aan gesleuteld en hopen we 
dat we hem verder kunnen blijven ge-
bruiken. We houden jullie op de hoog-
te./ In de nabije toekomst zal de 
nieuwsbrief enkel nog te vinden zijn op 
onze website. Hij wordt niet meer ver-
stuurd per e-mail, maar jullie krijgen 
dan wel telkens een mailtje met de link 
naar de brief op de site. Ook dit zal 
tijdig gemeld worden./     

We kijken inmiddels reeds uit naar de 
komende nieuwjaarsborrel in Kaprijke 
en we verwachten ook veel van ko-
mende beurs in Gent, met hopelijk 
een massa bezoekende leden./ In de 
agenda staat wat we nu reeds met 
zekerheid weten, maar er kan nog van 
alles bijkomen. Er doen geruchten de 
ronde over een trip naar Sicilië… maar 
daarover zijn er nog geen gegevens. 
Op 22,23 en 24 mei organiseert Willy 
De Boevere een Ardennenweekend, 
indien interesse, zal je er vlug moeten 
bij zijn!/ Ongeveer om deze tijd zou 
ook het nieuwe magazine moeten in 
de bus vallen, en we zijn er nog geen 
klein beetje fier op! Iedereen van de 
redactie zette zijn beste beentje voor./ 
Verder wensen het bestuur en de re-
dactie aan alle leden en hun familie 
een leuke jaarwissel toe en een voor-
spoedig 2020!  
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Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items 
verschijnen niet meer in de agenda. Vet gedrukt = ledenorganisatie of club-

deelname. (TT) = Triumph Trophy-rit 

26 jan : Nieuwjaarsborrel dr het bestuur     
15/16 feb : Flanders Collection Cars     
8 mrt : Cluddiner     
29 mrt : Openingsrit  dr Jean Paul Broekaert.      
22,23,24 mei : Ardennenweekend dr Willy De Boevere.    
31 mei : Mannekenpisrit (TT) dr Stien Cocquyt.   
21 juli : Brouwerrit.      

Maatschappelijke zetel : Jozef II straat, 105  9000 Gent      Contactadres : yvro57@gmail.com 

Komende evenementen 

26 januari 

Nieuwjaarsborrel 

15 en 16 februari 

Flanders Collection Car 

8 maart 

Clubdiner 

29 maart 

Openingsrit 

22 tot 24 mei 

Ardennenrit & 

Spa Classic 

Op naar een beloftevol jubileumjaar 

Maar er is 
meer  

Ondernemingsnummer : 0420.677.914 
RPR Gent.      tel: +32 (0)475 97 80 72 



Verleden jaar viel het ons profijtig gezegd een beetje 
tegen met onze stand in Brussel. Koste een flinke 
euro aan standgeld, electriciteit was ook al te betalen 
en de respons vanuit onze leden bleef uit, niettegen-
staande we klaar stonden met een hapje en een 
drankje. Zoals steeds waren we ook deze keer bereid 
om over het oldtimerlandschap in België te discussi-
ëren en de daarbijbehorende problemen ter plekke op 
te lossen. Ook de interesse bij de niet-leden bezoe-
kers bleef gering. 

Tijd voor een nieuwe locatie beslisten we en deze 
keer hebben we de organisatie van Flanders Collecti-
on Cars aangeschreven om daar volgend jaar onze 
stand op te stellen in de hallen van Flanders Expo 
Gent. Niet dat we meteen verwachten dat zich daar 
massaal Triumph-eigenaars als lid gaan komen aan-
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Bankrekening : IBAN BE07001099986666    Redactieadres : fr.deman@proximus.be 

Een nieuwe sponsor voor de club 

Sinds een jaar kunnen we als club opnieuw genieten van sponsering door RIMMER BROS. Dat zal ongetwijfeld ie-
dereen opgemerkt hebben in de reeds verschenen nieuwsbrieven. Ook in het komende magazine krijgen ze hun 
advertentie.          Als gedegen PR-man wist Kris Schouppe de firma VOTRAC te interesseren voor een sponsor-
schap in onze club.      We laten het aan Kris om, deze firma met interesse, aan ons voor te stellen.  

Met meer dan dertig jaar ervaring, is VOTRAC gespecialiseerd in de revisie en verkoop van legerapparatuur voor 
hergebruik. Zij zijn één van de grootste leveranciers van ex-militaire voertuigen en uitrusting in Europa.    
De aangeboden uitrusting varieert van, dumptrucks, tractor-opleggers, servicetrucks en vrachtauto’s, over tankwa-
gens tot bussen, pick-ups, 4x4’s en bestelwagens tot landbouwtractoren, grondverzetmachines en generatoren.    

Op het laatste ogenblik liet Stien weten dat ze in 2020, tijdens het Pinksterweekend, opnieuw een Mannekenpisrit in 
de schuif heeft zitten! Bovendien wordt de aloude klassieker zijnde de Meetjeslandrit door haar een nieuw vervolg 

ingeblazen op de eerste zondag van oktober. TE NOTEREN IN JULLIE AGENDA! 

melden want dat gebeurt de laatste jaren bijna uitslui-
tend via onze website. 

Maar goed, volgend jaar hebben we ook wat te vie-
ren: onze club bestaat –jawel- 40 jaar, en dat willen 
we samen met zoveel mogelijk liefhebbers beleven 
en ook aan de buitenwereld laten zien. (woar es da 
fiestseeuh?). Wie dus al de tijd een uitvlucht had om 
niet naar dit evenement te komen heeft deze keer 
geen verhaal meer. Ergens hoorden we reeds een 
voorstel om in de plaats van een bak bier meteen een 
vat te installeren, we verwachten dus gewoon véél 
volk!  

Enfin, gelijk of da we zeggen: we zien er naar uit jullie 
in grote getallen te verwelkomen op zaterdag 15 of 
zondag 16 februari op onze stand. Men zegge het 
voort! 
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