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Het 500 lid, rijschool Remco Stok uit Apeldoorn werd door Peter van Neck ontvangen op het
vergaderadres in Druten. Met een taart en bloemen in de VRB kleuren werd deze net gestarte
rijschoolhouder gefeliciteerd.

Van links naar rechts Peter Somers, Remco Stok en Peter van Neck

Remco Stok was al van plan om lid te worden, maar zoals gebruikelijk is dat als starter niet de eerste
prioriteit. Zelf verklaarde hij dat een steun in de rug toch wel nodig is in deze branche.
Het laatste zetje om daadwerkelijk lid te worden werd gegeven door de mailing van iTheorie.
Peter Somers van Lens Media die ook aanwezig was tijdens de ontvangst is onlangs partner
geworden van de Vereniging Rijschool Belang. Lens Media moedigt haar klanten van harte aan zich
aan te sluiten bij de VRB. Ook zij ziet het belang van een brancheorganisatie die echt opkomt voor de
belangen van haar leden. "Om de daad bij het woord te voegen, houden we tot 15 juni een actie bij
iTheorie.nl waarbij elke klant voor slechts 10 euro lid kan worden tot het einde van het jaar. De rest
van de contributie wordt betaald door ons", zo vertelt Peter Somers van LENS Media.
Sinds de ledenvergadering van 26 september 2014 toen de teller op 362 stond is het ledenaantal van
de VRB in een tijdsbestek van amper 8 maanden spectaculair gestegen. Vandaag, donderdag 28 mei
hebben we mede dankzij de actie van LENS Media ons 500e lid, Autorijschool Stok, feestelijk mogen
verwelkomen.
Peter Somers deelde ons ook nog mee dat er op dit moment wederom 20 nieuwe leden bijgekomen
waren, waarmee de stand op 520 uitkomt.
In de rijschoolbranche is het inmiddels doorgedrongen: de VRB is dé belangenvereniging voor alle
rijinstructeurs. De VRB is opgericht op 29 april 2009 en vertegenwoordigt zowel zelfstandige
ondernemers als freelancers en rijinstructeurs in loondienst.
In haar jonge bestaan heeft de VRB al aangetoond om, gevraagd of ongevraagd de officiële
spreekbuis te zijn voor haar leden bij het CBR, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, IBKI, de
SWOV, TeamAlert en de andere branchegerelateerde partijen. En ook hier geldt: hoe meer leden de
VRB vertegenwoordigt, hoe invloedrijker onze mening en inbreng is.
VRB gaat verder op de ingeslagen weg en blijft zich inspannen voor de beroepsinhoudelijke belangen
van haar leden. Door te samen te blijven zoeken naar goede oplossingen, heldere communicatie en
met de grootste overtuigingskracht een stevige lobby te voeren bij de eerder aangehaalde partijen
wordt de branche toekomst bestendig gemaakt. Het imago van de branche wordt op deze manier naar
een hoger niveau getild. De vereniging zorgt door communicatie naar en met de leden, dat de
meningen van de rijopleiders gehoord en gebundeld worden en dat deze
ervaringen/opmerkingen/aanvullingen op de juiste plek onder de aandacht worden gebracht.
Veel relaties hebben via mail, sms’jes, telefoontjes en persoonlijk ons gefeliciteerd met deze mijlpaal
en wensen ons alle goeds voor de toekomst. We willen alle leden in deze feestvreugde laten delen,
want samen hebben we dit waar gemaakt.

Peter van Neck voorzitter

