
Wij willen jullie graag 01) de hoogte brengen van de volgende BELANGRIJKE PUNTEN:

** Algemene ledenvergadering ** (17 maart 2012)

17 maart Op deze zaterdagmiddag nodigt het bestuur u van harte uit om de algemene ledenvergadering vanaf

14:00 uur bij te wonen bij ‘vd Ende Racing Inn’ op de le verdieping a/d Nieuweweg 57K, Poeldijk.
U kunt uw ideeën en suggesties overleggen of een rondrit aanbrengen voor het komende jaar.
Het bestuur zal terugblikken op vorig jaar en verslag doen a.h.v. de financiële stukken.

Vrijwilligers Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger om ons bijv. te helpen voor 2 uurtjes met onze SNC of
het versterken van onze Public Relations, het clubblad the Cruiser, etc. Help uw vereniging en meldt
u aan voor één van deze taken! Zie verder de volgende concept agenda:

Allereerst even inchecken bij de secretaris op vertoon van uw ledenpas 2012

1. Opening, welkom met koffie of een frisje en koekje;
2. Voorwoord door de voorzitter ‘Hoe gaat het met The Cruise Brothers’;
3. Vaststelling notulen voorgaande ALV van 26 maart 2011;
4. Verzoek om vrijwilligers, Public relations, Rondrit uitstippelaars, etc.;
5. Pauze;
6. Kascommissie verslag;
7. Alg. verslag en de penningmeester licht samen met het bestuurde financiële stukken toe.
8. Vaststelling contributiebedrag 2013;
9. Toekomstverwachting: rondritten 2012, CB weekends, etc.;
10. Rondvraag

11. Sluiting (uiterlijk om 16.00 uur) U bent vanaf 14.00 uur welkom.

** SWAPmeet Poeldijk ** 25 maart2012 (Toegang gratis>

SWAPmeet Op deze zondagmiddag houden we weer vanaf 12.00 uur onze SWAPmeeting.

(Let op: nu 2 weken v66r onze eerste Saturday Night Cruise op 7 april)

25 maart De Swap wordt weer gehouden bij v.d. Ende Racing Inn, Nieuweweg 57 K, Poeldijk.

De bedoeling is dat u uw overtollige Amerikaanse auto-onderdelen, boeken en andere leuke

spullen verkoopt vanuit of voor de kofferbak.

Beroepsmatige handelaren dienen een kleine bijdrage te geven voor hun grondplaats of kraamplek.

Kramen In de binnenhal zijn weer leuke hits uit vervlogen tijden te horen bij de biertap, kraampjes en
clubstand. Kramen met USA autoboeken, gereedschappen, miniatuur auto’s, etc. in de hal.

Karten: Wij zijn hier te gast bij één van de snelste kartbanen in Nederland. De baan is maar liefst 1,3 km

lang, telt 3 bruggen en kent meer dan 25 bochten met veel inhaalmogelijkheden. Dit laatste ligt

aan u zelf natuurlijk! Regel uw eigen wedstrijd 0174-446000 en reserveer.

Geen eigen consumpties; Wij houden deze meeting graag GRATIS en willen dat zo houden!

Daarom verzoeken wij u ten stelligste GEEN eigen consumpties mee te nemen en op het terrein

van de meeting te nuttigen. Op deze meeting zijn tegen normale prijzen lekkere consumpties te
koop en u helpt daarmee onze kosten laag en de entree GRATIS te houden.

Locatie
Nieuweweg 57K, Poeldijk

500 meter vanaf ons SNC
terrein Ga via de A4 en
afslag Den Haag-Zuid,
via N201 naar Poeldijk



** American Sunday Zandvoort **
22 april

Een zondag waar wij graag als vereniging aan willen deelnemen. Wij staan daar bij een stand met
onze Amerikaanse oldtimers van CB-leden om hier onze club te vertegenwoordigen. Het is zeker de
moeite waard om hier rond te lopen. Veel Dragrace geweld op de Quarter Miie; dikke muscle cars,
Originals, Customs, Truck s, etc. Zie onze vorige Cruiser! Wie wil z’n auto showen bij onze stand?

Ook deelnemen? Stuur ons uw e-mail Guus@cruisebrothers.nl
Verdere info is te vinden op: www.americansunday.nl

** Voorjaarse Zeelandrit **
(zondag 29 april)

Op zondag 29 april nodigt de rondrittencommissie ieder CB-lid weer uit voor
een kleurrijke Cruise door Zeeland die opnieuw is uitgestippeld door CB lid
Peter Wissekerke die ons via leuke omweggetjes Zeeland laat zien.

Verzamelen: tussen 10:30-11:30 uur bij Motel Café Restaurant De Caisson’ aan de Smokkelhoekweg
10-12, 4421JH Kapelle. Hier trakteert de club u op een bak koffie met een Zeeuwse bolus.

LET op Wij vertrekken om 11:30 uur (motel De Caisson)

Na leuke omwegen houden wij een tussenstop bij Hotel Goes (van der Valk) aan de
A. Fokkerstraat 100, 4462ET Goes voor een plasje en iets te nuttigen van de kleine kaart.
Aankomst circa 13:00 voor een lunch van 1,5 uur.

Eten: Aan het einde (17:00 uur) gaan we eten bij Café Wegrestaurant De Roode Leeuw
(voormalig chauffeurscafé) aan de Veerstraat 25, 4339AJ Nieuw en Sint Joosland..
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scholfilet en ijs na voor € 17.50 Graag hiervoor opgeven!

LET OP aanmelden VOOR donderdag 26 april (lid en partner GRATIS deelname.
Bijdrage voor introducé en extra kids € 7,-)

Guus 070-3604197 guus(cruisebrothers.nl (ingeschreven na bevestiging)
Wees tijdig voor de koffie en zorg voor een volle tank brandstof.

29juni/1 juli

25/26 aug.

Clubweekend bij camping de Vlinderhoeve bij Kring van Dorth, even onder Deventer bij
Zutphen en S km vanaf de Al. Hier zijn wij in 2006 en 2007 ook te gast geweest.

Deelname aan American Cars & Stars on Wheels. Wilt u met ons aan de indoorshow

deelnemen of outdoor? Neem dan contact met ons op: Guus@cruisebrothers.nl
Terrein ‘Antwerp-Expo’ (ex bouwcentrum) in Antwerpen, België

NOTEER dit vast in uw agenda!! Meer info via onze website en komende nieuwsbrieven

(op het circuitpark in Zandvoort)

29 april

20 mei
Agnda Tips ** noteer

CB rondrit te beginnen vanaf Waalwijk en via dorpen als Capelle, Herpt, Bokhoven

en een tussenstop in het veerhuis in Hedel en vervolgens verder richting Drunen.

30 sept. 2e SWAPmeet op zondag bij Fordmuseum in Hillegom


