RACB-TRACK-MARSHALS
MAART 2018 Krant 4
Nieuws van de bureel
Aan het einde van 2017 hebben we een wervingsaanvraag gedaan om een Frans
lid van de commissie bij te krijgen, en dit omdat de kalender steeds meer wordt belast
met 32 circuits races en 18 kartingsevenementen (zie de kalender op onze website).
Deze rekrutering heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd, omdat we slechts drie
aanvragen hebben ontvangen en er slechts twee zijn geselecteerd.
Deze twee personen (Thiry Jean-François 061919 en Dethier Luc 391757) zullen in
opleiding zijn in het jaar 2018 en aan het einde van het seizoen zal een gezamenlijke
evaluatie plaatsvinden. We vragen u om hen te helpen en begrip voor hen te hebben. Ze
zullen (theoretisch) niet ”chef de file” zijn, maar zullen de andere gevestigde personen
helpen.
Als A-licentiehouders te laat waren om ook lid te worden van de commissie en
geïnteresseerd zijn om ons dit seizoen te vervoegen, kunnen ze contact opnemen met elk
lid van het bestuur die dit dan op de maandelijkse vergadering zal melden.
We hebben ook een nieuw Nederlandstalig lid (maar perfect tweetalig); dit is De
Jonghe Alain (3703). Hij zal de “chef de file” assisteren bij de gebeurtenissen in Zolder
en zal actief zijn op 24 uur Le Mans, met Jean-Louis Ligot en Benoit Lejeune.
Na het ontslag van Johan Aerts van onze commissie hebben we Patrick Cnops
benoemd als Nederlandstalige ondervoorzitter.
Onze vriend Jean-Claude Nerinckx zit nog steeds in het gips, maar keert dit
seizoen (pijnlijk) terug aan de rand van de circuits.
***************************************
Vergoeding
Wat betreft de maaltijdvergoeding wordt er dus voor maximum 9 BK’s per post,
tussen 09:00u en 18:00u betaald.
Als een ploeg met meer personen inschrijft dan het maximum toegelaten, kan het
zijn dat de BK’s voorbij het maximum toegelaten op een andere post gezet worden om
de vergoeding ook kunnen te krijgen. Dit in overleg met de verantwoordelijke.
***************************************
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Vijftigste verjaardag
We vieren dit jaar ook de vijftigste verjaardag van onze commissie, RACB
TM(vroeger NKBK). Deze herdenking vindt waarschijnlijk plaats op zondag 2/09 in
Francorchamps.
We hopen dit feest, dat telt voor alle marshals, te kunnen organiseren, net zoals de
veertigste die in Zolder plaatsvond. Verdere details zullen gedurende het jaar bijkomen.
***************************************
De leden van de commissie, met hun stagiairs, wensen u een goed seizoen 2018.
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