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Beste leden, coureurs en officials,
Het Corona /COVID-19 virus is een jaar later nog steeds onder ons, wat ons
belemmert in het plannen van wedstrijd en het vooruit kijken naar het nieuwe cross
seizoen in 2021. Dat wilt niet zeggen dat we niet stil zitten, op de achtergrond zijn we
aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor dit seizoen, gezien de huidige
maatregelen vanuit de overheid.
Lidmaatschap 2021
Het lidmaatschap van 2020 word één op één over gezet naar het seizoen 2021, dit is
alleen van toepassing als de lidmaatschap van 2020 is voldaan. Voor het seizoen
2021 blijft de lidmaatschapskaart van 2020 geldig.
Keuringsdagen licentie 2021 (KNAF)
Vanaf 2021 zijn er keuringsdagen voor de licentie 2021 vanuit de KNAF. Hierover bent
u geïnformeerd vanuit de KNAF. Tijdens deze keuringsdagen zijn wij als organisatie
niet aanwezig. Na medische keuring tijdens de keuringsdagen bij de KNAF in Houten
zal uw licentie na de organisatie waarvan u lid bent opgestuurd worden. Verdere
informatie over de keuringsdagen en wanneer deze plaats vinden vind u terug op
de site www.knaf.nl .
Nieuwe website Auto Cross Club Geffen
Afgelopen winter is er een nieuwe website gebouwd, deze is inmiddels live. Via de
site is het mogelijk om je lidmaatschap direct in orde te maken en de betaling te
verrichten. Zodra er wedstrijden op de agenda staan en daar de inschrijving voor
open gaat, is het mogelijk om jezelf via de site in te schrijven en direct de betaling te
doen. Dit gaat niet meer zoals in het verleden via een Google-document en een
aparte betaling. Het is dan mogelijk om via I-deal direct te betalen. Dit geld voor de
lidmaatschap, inschrijving wedstrijden en sponsoring. Neem eens een kijkje op de
vernieuwde website, www.autocrossclubgeffen.nl

Crossdata 2021
Op dit moment staat de datum voor het Eurol NK autocross in Rosmalen op 28
augustus 2021 vast.
Tevens zijn wij op dit moment aan het bekijken of we nog 3 tot 4 club wedstrijden in
september en oktober georganiseerd kunnen krijgen in Rosmalen, Nuland, Vinkel en
Maurik. Dit is natuurlijk onder voorbehoud en kan ten alle tijden veranderen door
aangepaste of aangescherpte maatregelen vanuit de overheid. Op dit moment
worden de vergunning aanvragen niet in behandeling genomen door de
gemeentes.
Bestuurssamenstelling
De bestuursfuncties zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter
: Maria Schuurmans
06-51937527
Secretaris
: Crista de Haas
06-53512440 (na 20.00 uur)
Penningmeester
: Rosalie van Oers
06-14393807
Bestuurslid
: Toon van Osch
0413-293068
Bestuurslid
: Edwin Baaijens
06-21223404
Bestuurslid
: Leo v.d. Aa
06-55373530
Bestuurslid
: Inge Sparreboom
06-20976618
Adres secretariaat: Graaf Ansfriedstraat 40, 5331 BD Kerkdriel
email: info@accgeffen.nl
Hou de site of facebook van ACC Geffen in de gaten voor het laatste nieuws,
www.autocrossclubgeffen.nl .
Dit zijn op dit moment de belangrijkste punten. Als er nog vragen zijn bel dan gerust
met een van de bestuursleden.
Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur van
Auto Cross Club Geffen,
Crista de Haas (secr.)

