
Voortgang Vael Ouwe, nov. 2022 

De werkgroep is een tweetal keer bij elkaar geweest om  te reflecteren op de huidige situatie. 
Immers, met 800 deelnemers was de belangstelling voor de Vael Ouwe niet eerder zo laag. 

Mogelijk dat daar plausibele redenen voor zijn; toenemende concurrentie, veranderingen in de 
maatschappij na corona,  populariteit van gravelfietsen…., maar het blijven aannames.                        
De vinger op de zere plek kunnen leggen is nog niet zo evident.                                                                 
Als werkgroep hebben we het gevoel het evenement net als in voorgaande jaren, organisatorisch 
goed geregeld te hebben.                                                                                                    
Desalniettemin….veel heb je ook niet in de hand! 

Het zal inmiddels wel bij iedereen bekend zijn dat Marinus Thijsen voor de laatste keer zijn bijdrage 
geleverd heeft. Met grote gedrevenheid heeft hij zich jarenlang ingezet om de Vael Ouwe tot in de 
puntjes te organiseren. Het is ons tot dusver niet gelukt om leden te vinden die de werkgroep willen 
komen versterken.                                                                                                                                             
Versterking is echter wel dringend gewenst willen we de interne organisatie weer op orde krijgen.                       
Het is eerder gezegd, de Vael Ouwe is geen vanzelfsprekendheid! 

De werkgroep belt vanaf komende week een aantal leden in de hoop en verwachting de werkgroep  
voor 1 jan a.s. te complementeren. Word je niet gebeld maar heb je wel belangstelling, neem in dat 
geval contact op met één van de werkgroepleden. 

Wij streven naar liefst twee leden maar minimaal één. Je mag rekenen op een warme overdracht, 
ook al staat Marinus nu op wat grotere afstand.                                                                                                        
We kijken ook uit naar iemand die de website Vael Ouwe kan onderhouden.  

Voor de werkgroep is het weer voltallig worden een voorwaarde om de organisatie voor                    
de Vael Ouwe 2023 op te pakken.                                                                                                                                     
In het onverhoopte geval dat er geen nieuwe aanwas is dan is het zeer goed mogelijk dat                   
de 45e Vael Ouwe van afgelopen jaar de laatste is geweest ! 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep,                                                                                                                                       
Gijs van der Tang 

 

 

 


