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Wil je zelf ook als member in het zonnetje komen, of weet je iemand anders om in het zonnetje te zetten.
Laat dit dan weten en stuur een mail naar GrimGul.
Kopij voor mei 2011 inleveren voor 20 april a u b.
Email naar deedeediddl@hotmail.com
Nieuwe naam nieuwsbrief
Dragazine, dit is de naam die met de meeste stemmen heeft gewonnen.
De inzendingen waren zeer divers en verassend, maar er kon er toch maar 1 de winnaar zijn.
Dus vanaf heden zal de DDC nieuwsbrief Dragazine heten.

Uitslag toon je boom
In de nieuwsbrief van februari kon je alle inzendingen zien voor de wedstrijd toon je boom,
georganiseerd door Sandra. Op de ALV was het dan zo ver, de winnaar van de
Deze maand jarig
wedstrijd is bekend gemaakt. Of beter gezegd, de winnaars werden bekend gemaakt,
want de jury vond het moeilijk om een keuze te maken en heeft daarom besloten
02 Bollejan
dat iedereen een winnaar is. Alle inzendingen zijn dus beloond met een ﬂes wijn.
Jairzinho
Gefeliciteerd allemaal!

03 Trebon
05 Darkstar
06 Link
10 Cees1963
12 Ironman
Dragrat
17 Dragstarman
18 Motormuis
26Thunderstar

MAG nieuws
--------------------------------Duizenden motorrijders tekenen tegen APK
--------------------------------Posted Woensdag, 2 maart, 2011 by redactie:
Samen met een aantal Europese zusterorganisaties is de MAG een
handtekeningenactie begonnen tegen de plannen om een periodieke
motorkeuring in te voeren. De handtekeningen uit heel Europa zullen in Brussel worden
aangeboden (de exacte datum is nog niet bekend).
Er zijn inmiddels al meer dan 6.000 handtekeningen bij de MAG binnengekomen!
De laatste tussenstand vind je natuurlijk op de MAG-internetpagina: (link:http://www.motorrijdersactiegroep.nl)http://www.motorrijdersactiegroep .nl
Wil je zelf een handtekeningenformulier downloaden? Dat kan op de volgende link:
(link:http://www.motorrijdersactiegroep.nl/geen_apk)http://www.motorrijdersactiegroep.nl/geen_apk
Print het formulier, verzamel zoveel mogelijk handtekeningen en stuur het
formulier terug naar de MAG (Postbus 46, 8900 AA Leeuwarden).
De AC commissie is op zoek naar AC leden, er zijn twee vacatures beschikbaar
Één voor Noord Holland – Flevoland.
Één voor het oosten - Friesland – Groningen – Drenthe – Overijssel.
Als we die mensen er bij kunnen krijgen, dan hebben we het land compleet.
Als er leden zijn die graag mee willen doen, in deze geweldige gezellige club van de AC.
Kunnen ze zich opgeven op dit : activiteiten@dutchdragstarclub.nl adres .
Wij hopen dat er mensen beschikbaar zijn voor deze leuke aanstelling.
Geboorte van

ALV
Zaterdag 26 maart was de Algemene Leden Vergadering in Leersum.
Een paar punten die besproken zijn:
- Naam nieuwsbrief is bekend gemaakt (Dragazine)
- Wim Lobbe zal Arjan vervangen als bestuurslid algemeen.
- Statuten zullen worden aangeboden bij de notaris.
In de Dragazine van volgende maand zal er een uitgebreid verslag komen van de ALV.

Wim aan woord bij de ALV

Het eten was ook goed geregeld

Starparty
Aansluitend aan het eten was de Starparty. Kijk voor alle foto’s en ﬁlmpjes op het forum.

Kalender April:
09 april: Roadcaptain
Houdt het forum in de gaten voor meer info.
Tijdstip: 10:30 - 14:00
Locatie: Nog te bepalen
Maximum aantal members: 6
10 april: Polderrit
Lees voor de rit nog even de ride-out regels door op het forum.
Tijdstip: 10:30 - 16:00
Locatie: Nog te bepalen
Maximum aantal members: 50
Kijk voor meer informatie, of om je in te schrijven, op het forum.

