
 

Mobiliteit & Techniek 

Ondanks dat onze nieuwjaarsreceptie dit jaar niet doorgaat, willen we u 

de nieuwjaarspeech en het jaarverslag niet onthouden.  
 

De nieuwjaarspeech 
 

Het Coronajaar. 
 

Corona kenden we van prettige dingen bier, whisky, 

sigaren en de bruine aanslag op de isolator van de bougie. 

Maar nu kennen we het ook van een virus dat alles wat wij 

normaal vonden veranderde. 

 

We gingen van alles missen; contacten, bijeenkomsten, kinderen, kleinkinderen, opa en oma. 

Zelfs op afstand winkelen, feesten en sporten kon niet meer. 

Het thuiswerken werd gemeengoed. 

 

Vanaf april geen ATC-bijeenkomsten meer. 

Wat nieuw ontstond, waren de livestream uitzendingen. 

 

Ons bedrijfsleven kreeg het zwaar door minder verkoop, minder 

werkplaatsomzet, minder kilometers en minder schades. 

De pompen verloren 25%  van hun omzet, maar 

verdienden wel wat terug door de shop. 

(broodjes en drank) 
 

Vrachtvervoer veranderde door de online verkopen. 

Het grootwinkelbedrijf beleefde een topjaar. 
 

De opmars van de elektrische auto neemt gestaag toe. Waterstof maakt een grote 

ontwikkeling door en is de hoop voor de toekomst. 
 

Vergelijken met vorige jaren, is niet reëel. 

Het was zo goed en zo kwaad als het kon overleven. 
 

2021 
 

Het jaar van de hoop dat we door een spuitje ons leven weer terug kunnen krijgen, maar het 

normaal zal anders worden. 

 

De nieuwjaarsreceptie gaat niet door en na 19 januari horen we of wij weer lezingen kunnen  

houden. We hebben diverse interessante en leuke lezingen en bedrijfsbezoeken op de plank 

liggen. 

 

  



ATC 75 jaar. 
 

De ATC is in 1946 in Den Haag opgericht en dat betekent een dubbel feest. 

 

Landelijk wordt er een feest georganiseerd en wij, als afdeling Den Haag, doen het zachtjes 

over, mits Corona geen roet in het eten gooit. 

 

Alles bij elkaar, genoeg om naar uit te kijken. 

 

Heb vertrouwen en blijf uw club trouw, zodat wij het komende jaar u weer op onze 

bijeenkomsten kunnen verwelkomen. 

 

Namens het bestuur wensen wij u al het goede voor u en uw naaste toe. 

 

Hoogachtend Ton Zuyderwijk. 

 

 

Jaarverslag 2020 
 

Activiteiten in 2020 voor de leden van ATC ’s-Gravenhage.  

 

Naast de nieuwjaarsreceptie op 18 januari waren er lezingen: 

 

23 januari GMTO 

 

13 febr. Jaarvergadering en lezing wegenwacht. 

 

12 maart bezoek aan GOMPIE 

 
 

In combinatie met het AMT waren er 7 livestreamlezingen. 

 

Alle livestream lezingen kan je zien nog steeds bekijken. 

 

Lezing op 28 april 2020 Hoe pak je een lastige storing aan. Door Iwan 

Kennis. 

https://youtu.be/ECb3HkKidlE  

 

 

Livestream lezing op 26 mei door Vialle DirectBlue LPG 

injectiesysteem. 

https://youtu.be/idKt-RIG-R8  

 

 

  

https://ymlpmail2.com/969b9wyataehqwyafajswalaewbm/click.php
https://ymlpmail2.com/190cbwqazaehqwyafajswanaewbm/click.php


De livestream van 30 juni, waar Robby Camps een inkijkje gaf in de 

brandstof manipulaties binnen de formule 1. 

https://youtu.be/kZLCJ91TOqA 

 

 

Livestream Dinsdag 9 september 2020.Dakar op twee wielen. 

https://youtu.be/Yq7vFTQS-Ac 

 

 

Livestreamlezing op 20 oktober 2020. Van storing naar gerichte reparatie. 

https://youtu.be/IG95mJKk3Es 

 

 

Livestreamlezing 24 november Livestream door Green Team Twente! 

https://youtu.be/Fe7YxsqGJDk 

 

 

Livestreamlezing 15 december Pal-V, de vliegende auto. 

https://youtu.be/1pz_ZwMNb9Y 

 

 

Zolang als de Corona heerst zien we elkaar op de livestreamlezingen, waarin 

we de mooiste technologie zien en meemaken en Ton Polman ons uitnodigt 

om vragen te stellen. Het zijn daardoor levendige streams.  

 
Van deze activiteiten staan op de site van de ATC afd. ’s-Gravenhage de verslagen. 

 

Verder heeft het bestuur 3 keer vergaderd 

om lopende zaken te bespreken. 

 

 

Natuurlijk mist u het bij de nieuwjaarsreceptie 

gebruikelijke drank en snackjes. 

Bij de bijeenkomsten die we in 2021 hopen te 

houden heeft u deze van ons te goed. 

 

 

Blijf veilig en gezond! 

 

Een voorspoedig 2021! 

 

Tot ziens! 
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