
Voortgang ICCCR 2016 

 
Geacht bestuur, beste Citrofielen, 

 
Dank voor jullie reactie op onze dringende oproep 
 
Er is met enthousiasme gereageerd op onze dringende oproep van enkele weken geleden. 
Dank zij deze respons zijn we in staat om een groot aantal open plaatsen in de organisatie te 
vullen. Het stichtingsbestuur is inmiddels op sterkte en voor belangrijke taken in het 
uitvoerend comité hebben zich veel vrijwilligers gemeld. 
Dat geeft ons de kracht om de organisatie van de Citroën Wereld Meeting, oftewel de ICCCR 
2016 met veel energie op te pakken. 
  
We hebben een geslaagd CitroMobile achter de rug. Niet alleen was er een redelijk aantal 
inschrijvingen van deelnemers, ook hebben we veel vrijwilligers voor de voorbereiding en 
uitvoering van het evenement kunnen noteren. In gesprekken met de vertegenwoordigers 
van de clubs kregen we enthousiaste reacties en toezeggingen tot medewerking aan het 
evenement. Zowel op zaterdagmiddag als op zondagmiddag hebben we bijeenkomsten met 
vrijwilligers gehouden. Veel handelaren op CitroMobile hebben belangstelling getoond voor 
een stand op de ICCCR. 
 
Hoe nu verder? 
  
Voor de verschillende taken vormen we groepjes vrijwilligers die de voorbereiding en 
uitvoering gaan aanpakken. Met deze vrijwilligers gaan we op heel korte termijn gesprekken 
voeren waarin het voor hun duidelijk wordt wat er moet gebeuren en hoe ze dit aan kunnen 
pakken. Wel zijn we nog op zoek naar iemand die wervende stukjes kan schrijven, zodat de 
vorderingen regelmatig gemeld kunnen worden aan de clubs. 
 
Op zaterdag 20 juni om 11:00 uur is de vergadering van Citroën Contact met de clubs op 
kasteel Middachten. Na de lunch, om 14:00 uur start de vergadering van het ICCCR bestuur 
met de clubs. Op die vergadering zullen we uitgebreid verslag doen over de stand van zaken. 
Van u verwachten we te horen op welke wijze u invulling gaat geven als club aan het 
evenement. Met andere woorden: wat gaat u doen en waar heeft u behoefte aan. 
We staan open voor uw wensen. 
 
Tenslotte vraag ik u om uw leden te stimuleren om zich in te schrijven voor het evenement. 
Voorinschrijving is niet alleen voor hen voordeliger, het toont ook betrokkenheid en geeft 
ons de financiële middelen om de zaken professioneel aan te pakken. 
 
In april eindigde mijn brief met de zin: Samen kunnen we er iets moois van maken!  
Nu eindig ik met: Samen gaan we er iets moois van maken! 
 
Met vriendelijke groet, namens het stichtingsbestuur 
 

 
  
Pieter Vogel 
voorzitter stichting ICCCR 2016 


