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Beste "Klassieke Locomotief" - liefhebber
Het bestuur van de Werkgroep 1501 heeft op zaterdag 16 januari jongstleden een bestuursvergadering gehad. Op de agenda
stond onder andere agendapunt "Oprichting Stichting KLOK". Zoals we al eerder aan jullie medegedeeld hebben waren er
wat juridische complicaties waardoor de stichting nog niet opgericht kon worden.
Inmiddels is min of meer duidelijk geworden dat de problemen blijven bestaan indien we de ons voor ogen staande
constructie willen handhaven. We hebben daarom besloten om een iets andere opzet van de statuten te gaan hanteren
waardoor het eigendomsconflict geen rol meer zal spelen. Het definitief oprichten van de Stichting zal dan (nu eindelijk)
spoedig kunnen plaatsvinden.
Deze andere opzet zal geen enkel gevolg hebben voor de doelstellingen van de Stichting Klassieke Locomotieven.
Wij zijn van mening dat we voor het afgelopen jaar geen bijdrage van u konden vragen omdat er in 1998 immers door ons
"niets" gepresteerd is: geen Stichting KLOK in 1998. Niettemin hebben (op twee na) alle aangemelde KLOK-leden al geheel
belangeloos hun bijdrage in 1998 gestort; deze bijdrage wordt overgeboekt naar 1999 en beschouwd als bijdrage voor dit
jaar. Indien alsnog blijkt dat de Stichting om één of andere reden niet opgericht kan worden storten wij uw bijdrage
uiteraard terug, geheel conform de toenmalige afspraak.
Het oprichten van de Stichting leek een eitje, maar gaat langzaam aan lijken op het verwerven van de 1200'en: langdurig en
moeizaam....
In dezelfde vergadering is ook besloten dat de 1211 hersteld gaat worden. U heeft de meeste info hieromtrent al kunnen
lezen op de website. Herstel zal naar verwachting ultimo juni afgerond zijn.
Afgesproken is dat we ons gaan concentreren op onze jaarlijkse special; deze wordt gereden op zaterdag 2 oktober en zal
samenvallen met een open dag in Hengelo. De rit zal worden uitgevoerd met zowel de 27003 als de 1211 (in trek-trek
formatie). Zodra er meer duidelijk wordt over deze rit hoort u dat zeker van ons. Begunstigers van de Stichting KLOK en
werkgroepleden kunnen deze rit tegen gereduceerd tarief meemaken.
Na deze rit zal de kernactiviteit worden het weer geel/grijs maken en omnummeren van de 27003 naar de 1501.

