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Een bonte stoet auto’s bij de Kennemer Toerrit

Lionsclub:
We Serve

Zondag 5 mei 2019 rijdt een bonte stoet aan oldtimers, klassiekers, cabrio’s en
andere bijzondere auto’s door de regio Kennemerland. Dit ter gelegenheid van
de Kennemer Toerrit, waarbij gezelligheid en liefdadigheid hand in hand gaan.

De Kennemer Toerrit wordt georganiseerd door Lionsclub Haarlem over
den Duin en is bedoeld om geld in te
zamelen voor de organisatie van een
ontmoetings- en ervaringsdag voor
doofblinden. Dat zijn mensen die beperkt zijn in zowel horen als zien. In
samenwerking met de Nederlandse
Stichting voor Doofblinden wordt
aan ongeveer 120 à 130 doofblinden
uit heel Nederland en hun begeleiders een dag aangeboden, waarbij
het doofblind zijn deze keer géén rol
speelt.
Duin- en Kruidberg vormt het vertrekpunt van de Kennemer Toerrit. Vanaf
daar gaan de deelnemers vanaf 10.00
uur van start, met steeds een korte
tijd ertussen om ‘treintjes’ te voorkomen. Onderweg wordt voor een lunch
gezorgd. Marien van Schie, een van de
leden van de organiserende commis-

Lionsclubs handelen onder het
motto: We Serve, wij dienen. In
Lionsclubs werken mensen uit de
lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis
samen om hulp te bieden daar
waar dat nodig is. Primair voor de
lokale gemeenschap, daarnaast
via de overkoepelende organisatie Lionsclubs International ook
vaak voor hulpverlening elders in
de wereld.

sie: ‘Het is een geweldig gezicht om
bij vertrek en finish al die auto’s op
een rijtje te zien, echt een bezienswaardigheid. Van een Ferrari 250 GTO
SWB tot een 2CV, youngtimers, oldtimers, cabrio’s… Zo’n toerrit is ook een
dag waarop je met gelijkgestemden
bent, iedereen heeft interesse in oude
auto’s.’
‘Eén van de leuke dingen is dat je op
plaatsen komt waar je anders niet rijdt
en ziet wat een prachtige regio Kennemerland is. Daar tuf je dan met je
oude autootje doorheen, zonder een
navigatiesysteem dat steeds tegen
je praat. We hebben een zogeheten
bolletje-pijltje-rit gemaakt, een beetje
een speurtocht dus. In principe wijst
het zichzelf hoor, maar als je volgens
het pijltje rechtsaf moet bij het stoplicht en je ziet nergens een stoplicht,
moet je je zorgen gaan maken, haha.’

Van oude jeep tot autohotel

De dag wordt afgesloten met een diner op een nog geheime locatie, die
moeten de deelnemers immers zelf
zien te vinden. Er kunnen maximaal
50 equipes van 2 personen deelnemen aan de Kennemer Toerrit, à 250
euro per equipe. Van Schie: ‘Een mooi
alternatief voor mensen die niet zo
nodig naar Bevrijdingspop hoeven.

Daarnaast voeren de twee ondernemers een restauratiebedrijf, maar dan alleen voor DBS Aston Martins, die grote bekendheid verwierven dankzij de James Bond-films. De letters DB zijn de initialen van de iconische oud-eigenaar
van Aston Martin: David Brown. Potma en Van Schie hebben zelfs een Aston
staan die van Brown zelf is geweest. Naar hem is hun bedrijf dan ook genoemd:
David Brown Services. Het gevolg van een uit de hand gelopen liefhebberij.

 Aanmelden vóór 15 april via
www.kennemertoerrit.nl

Risico's werkgever bij bedrijfsuitjes
Met het voorjaar voor de deur worden
de nodige bedrijfsuitjes gepland. Voor
het ene bedrijf hoort alcohol daarbij,
terwijl dat voor een ander bedrijf juist
'not done' is. Voor de werkgever is een
borrel/uitje echter niet geheel zonder
risico’s, als een werknemer tijdens of
kort na het bedrijfsuitje schade lijdt of
aan een derde toebrengt.

Op zijn 18e tikte Marien van Schie een oude jeep op de kop. Het werd de eerste in een rij van klassieke, met name Engelse auto’s. Al snel liep Van Schie
tegen een probleem aan: waar parkeer je zo’n bijzondere auto? Nog los van
steeds schaarsere parkeerruimte: als je een ritje wilt maken, is er zomaar
kans dat de accu leeg is of de banden plat zijn. Samen met vriend en medeautofanaat René Potma werd er daarom een oud pand in IJmuiden aangekocht, dat inmiddels volledig is omgebouwd tot een heus autohotel. Eigenaren van (bijzondere) auto’s kunnen er parkeerruimte huren, waarbij de auto
wordt onderhouden, zodat deze altijd startklaar is.

Uiteraard hopen we op een groot aantal deelnemers, zodat we met elkaar
een geweldige dag hebben en dat
ook mogelijk maken voor een groep
mensen waarvoor dat niet altijd vanzelfsprekend is.’

Lokale Lionsclubs bepalen zelf de
doelen die ze willen ondersteunen
en de wijze waarop ze uitvoering
geven aan de dienstverlening.
Wereldwijd zijn de Lions de grootste service-organisatie, met zo’n
46.000 clubs die in totaal 1,4 miljoen leden hebben. In de regio’s
Haarlem en IJmond zijn diverse
Lionsclubs, waarvan Haarlem Over
Den Duin er één is.

Een werkgever is verplicht om het
werk van haar werknemers zodanig in
te richten dat schade tijdens de uitoefening wordt voorkomen. Daar horen
ook het treffen van maatregelen en
verstrekken van aanwijzingen bij, die
redelijkerwijs nodig zijn om eventuele
schade te vermijden. De werkgever is
aansprakelijk voor de schade die de
werknemer in de uitoefening van zijn
werk lijdt. Tenzij de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft
voldaan of dat de schade het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien een werknemer schade lijdt
tijdens of kort na een borrel/uitje kan
de werkgever aansprakelijk zijn. Bij de

beoordeling zijn onder meer de volgende omstandigheden van belang:
¡	Vindt het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel plaats op de werkplek of op
een externe locatie?
¡	Vindt het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel plaats in werktijd of eigen
tijd?
¡	Is de werknemer verplicht (al dan
niet vanuit zijn functie, de zogenaamde morele plicht) aanwezig te
zijn bij het bedrijfsuitje/de bedrijfsborrel of is aanwezigheid/deelname
vrijwillig?
Afhankelijk van het antwoord op deze
vragen, wordt beoordeeld of de werkgever aansprakelijk is voor de door de
werknemer geleden schade.
Voor de werkgever bestaat een (soms
vergaande) zorgplicht met betrekking
tot een door de werkgever georganiseerd bedrijfsuitje/-borrel. Deze
zorgplicht wordt groter naarmate er
meer kans is op schadeveroorzakend
gedrag. Het (laten) deelnemen aan
gevaarlijke activiteiten tijdens een

Philippine Hoyng

bedrijfsuitje/-borrel of het gebruik van
alcoholhoudende dranken zijn voorbeelden van omstandigheden die er
toe leiden dat de kans op een ongeluk
en schade worden vergroot.
 Philippine Hoyng, Tanger
Advocaten (023-512 14 00 of
p.p.hoyng@ tanger.nl)

COLOFON

AGENDA
za. 6 april
Open dag Inholland
Voor potentiële studenten Business
Studies en Finance & Control.
10.00-14.00 uur
Locatie: Inholland
ww.inholland.nl/bbs
w

do. 11 april
Cyber security mkb
Over digitale veiligheid, met
presentaties van experts.
14.00-17.00 uur
Locatie: Crown Business Center
ww.ronin-ict.nl/evenementen
w

ma. 15 april
College netwerken
Over effectieve technieken en
achterliggende motieven.
19.00-21.00 uur
Locatie: Crown Business Center
ww.netwerkbtb.nl
w

ma. 8 april
Finale avond HOP 2019
Jaarlijkse uitreiking Haarlemse
Ondernemers Prijs.
Locatie: de Lichtfabriek
19.30-22.00 uur
ww.haarlemseondernemersprijs.nl
w

vr. 12 april
Innovatiecafé
Jaap Sluis interviewt ondernemers over
innovatie.
15.30-17.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
anmelden: sluis@decoalitie.nl
A

do. 18 april
Workshop Netwerken
Wegens succes herhaald –
praktijkgericht en interactief.
9.00-12.00 uur
Locatie: MAAK Arena
ww.kennemerbusiness.nl
w
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