Nederlandse FEHAC-vertegenwoordiger gekozen tot FIVA president
Op 16 november 2019 is Tiddo Bresters door de Algemene Vergadering van de FIVA - de

internationale organisatie die wereldwijd opkomt voor de belangen van het Mobiel Erfgoed met een ruime meerderheid gekozen tot de nieuwe President. Tiddo heeft in een helder
programma van 11 punten aangegeven hoe hij de FIVA de komende jaren wil leiden. De
punten laten zien dat Tiddo een groot strategisch inzicht heeft en dat hij duidelijke
keuzes maakt om de banden met de politiek in 'Brussel' te versterken. De leden van de FIVA
komen uit alle delen van de wereld, en dus zullen er ook contacten met politici in andere
werelddelen worden gelegd. Ook kiest hij ervoor de reeds nauwe banden met UNESCO verder
aan te halen.
President voor alle FIVA-leden
Tiddo Bresters wil vooral ook de contacten versterken met de aangesloten landen buiten de
EU. Veel van de landen koesteren weliswaar hun historische voertuigen, maar het ontbreekt
hen vaak nog aan een besef van het strategische belang van Mobiel Erfgoed. Ook oordeelt
men in die landen nog anders over de verplichtingen die de status van Mobiel Erfgoed met
zich brengt.
De lobby in Brussel
Tot voor kort was Tiddo voorzitter van de Legislation Commission (juridische zaken) van de
FIVA en daarmee de eerst verantwoordelijke voor de lobby in Brussel. Die functie wordt vanaf
nu ingevuld door Lars Genild uit Denemarken. Lars is al vele jaren actief in de Legislation
Commission. Het lobbyvak is echter nieuw voor Lars en de FEHAC zal hem met raad en
daad daarin bijstaan.
Oude bekende
Tiddo is een oude bekende binnen de FEHAC. Zo was hij jarenlang vice-voorzitter en speelt
hij een actieve rol in onze commissie Juridische Zaken. Ook adviseert hij geregeld de
commissie Public Affairs.
Brandstofvisie FEHAC
Een dag vóór de verkiezingen hield FEHAC vice-voorzitter Bert Pronk een presentatie over de
brandstofvisie van de FEHAC en over ons beleid om innovatieve brandstof als strategie voor
een schone - en rijdende - toekomst van het Mobiel Erfgoed. De presentatie werd met veel
enthousiasme ontvangen en onze visie is door de FIVA geadopteerd. Met de twee 'nieuwe'
mensen in het FIVA-bestuur kunnen we rekenen op een internationale ondersteuning van onze
brandstofvisie.
Afscheid Patrick Rollet
Sinds 2013 heeft Patrick Rollet uit Frankrijk de FIVA enthousiast en bekwaam geleid. Patrick
heeft gezorgd voor eenheid en stabiliteit binnen de FIVA, en heeft de interne organisatie
versterkt. 'Conflicts of Interest' werden discreet, maar vakkundig opgelost.
Vanaf deze plaats bedankt de FEHAC Patrick Rollet hartelijk voor zijn jarenlange inzet en
wensen wij hem nog vele gezonde en gelukkige jaren toe.  

Publicaties

Colofon

Informatie uit deze nieuwsbrief
is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of
gedeeltelijk worden
overgenomen, mits de bron
wordt vermeld.

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
085 - 303 46 51
secretariaat@fehac.nl
@ www.fehac.nl

