
 BELGISCHE OLDTIMER TRUCK CLUB v.z.w 
 

M.Z. : Hazelstraat 42    Voorzitter : Eddy Vandycke GSM 0486 559 985 
B-8830 Hooglede     Penningmeester : Eric Lingier GSM 0473 864 721 
Reknr. : IBAN BE 80 751 201 45 33 77   Website : www.botcinmotion.be 
E-mail : mch.vandewiele@skynet.be  
 

                     
 
                                              
                                                                                                 Gistel, 23 september 2022 
Beste OldtimerTruck liefhebber 
 
Met dit schrijven wil ik jullie, leden van de BOTC melden dat de Dhr. Eddy Vandycke besloten 
heeft om zijn functie als voorzitter binnen onze vzw neer te leggen.  
Eddy nam deze beslissing om persoonlijke reden, en wij houden eraan om hem te danken 
voor de voortrekkersrol die hij sinds de oprichting van BOTC speelde, gedurende zowat 25 
jaar.  Hierbij kunnen we niet genoeg onderstrepen dat hij de initiatiefnemer was voor het 
oprichten van BOTC en waarmee we een pioniersrol speelden en nog spelen, binnen de 
Belgische oldtimer wereld. 
 
Omdat dit een officieel mandaat is binnen de vzw structuur, zijn we enerzijds verplicht onze 
leden hiervan op de hoogte te stellen, maar dient er anderzijds ook een oproep tot 
kandidaat opvolgers te worden opgestart. 
Wie zich geroepen voelt om de fakkel van Eddy over te nemen, die kan dat middels een 
gemotiveerd schrijven tot 15 oktober  melden bij Eric Lingier.  
 
 Minimale voorwaarden zijn : -  Minstens vijf jaar lid van de club   -    Beschikken over een 
duidelijke en toekomstgerichte visie hoe hij/zij de club wil gaan leiden. 
 
 Hieromtrend willen we dan ook een ledenvergadering houden die doorgaat op zaterdag 29 
oktober in de aula van ons lid Thierry Smet op de Tieltsesteenweg 26 te 9900 Eeklo om 
18u30 dit om de kandidaten en de leden hun ideeën en verzuchtingen naar voor te brengen 
en een inbreng voor het programma 2023 over te maken 
 
In de overtuiging jullie te hebben ingelicht en jullie reactie tegemoet ziende,hadden wij toch 
graag een bevestiging van uw komst. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Voorzitter;  ????? 
Penningmeester      Eric Lingier           GSM  0473 864 721                                                                                  
   E-mail          mch.vandewiele@skynet.be 
 
 


