Hallo dames en heren,
De laatste wijzigingen in het reglement en dan met name het gedeelte brandstof heeft veel stof
doen opwaaien. Meerdere verhitte gesprekken met name hier in de appgroep en een totaal
chaotische gespreksvoering heeft er toe geleid dat er gevraagd werd om een email te sturen naar
het bestuur.
Dit is dan gelukkig ook gedaan door meerdere mensen, zowel voor als tegenstanders, waarvoor
dank. Een net opgestelde mail is iets waar wij als bestuur mee aan het werk kunnen.
Dit hebben wij vervolgens ook gedaan, afgaande op het aantal mails is er duidelijk geworden dat
een kleine meerderheid niets in het nieuwe reglement zag, met ieder zijn eigen goede argumenten.
Doordat er een meerderheid is die tegen het nieuwe reglement was en omdat er echt goede
argumenten werden voorgedragen heeft het bestuur daarom besloten om het reglement nogmaals
aan te passen en wel door de “oude” regel omtrent brandstof weer in te voeren.
Wij hopen hiermee de discussie te kunnen sluiten en dat iedereen weer volop aan het werk kan
om 22 pk uit 50cc te halen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
-------------------------------------------------------------------------------Hello lady’s and gentlemen,
The latest changes in the regulations, especially the fuel section, have caused quite a stir. Several
heated conversations, especially here in the app group, and a totally chaotic conversation led to
the request to send an email to the board.
Fortunately, this has been done by several people, both for and against the new rule, thank you for
that. A email is something that we as a board can work on.
Judging by the number of emails, it has become clear that a small majority saw nothing in the new
regulations, each with its own good arguments.
Because there is a majority that was against the new regulations and because they had really good
arguments, the board has therefore decided to change the regulations again, by reintroducing the
“old” rule regarding fuel.
We hope to close the discussion with this and that everyone can get back to work to get 22 hp from
50cc.
Sincerely,
The board
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