Szanowni Dyrektorzy i Prezydenci!
Pragniemy poinformować Was, że po 14 latach współpracy właściciel Firmy „Liberator”, autoryzowany dealer
motocykli Harley-Davidson Jan Kwilman stwierdził, że Klub Warsaw Chapter Poland pod kierownictwem
dotychczasowego Zarządu działał źle i niezgodnie z jego oczekiwaniami. Podjęte z naszej strony w 2015
roku,negocjacje na rzecz znalezienia satysfakcjonującego obie strony porozumienia nie powiodły się. Warunkiem
koniecznym do porozumienia, z punktu widzenia Jana Kwilmana, było odwołanie dotychczasowego Zarządu Klubu
oraz uznanie niepodważalności wszelkich jego decyzji związanych z działalnością WChP. Jan Kwilman żądał dla siebie
prawa do powoływania i odwoływania Oficerów i Zarządu Klubu oraz usuwania z Klubu każdego członka bez podania
przyczyny takiego usunięcia.
Roszczenia te zostały przez Zarząd oraz większość członków Klubu uznane za nie do przyjęcia, tym bardziej, że od
2011 roku Warsaw Chapter Poland jest stowarzyszeniem funkcjonującym w oparciu o obowiązujące w Polsce i Unii
Europejskiej prawo. Żądania dealera to także próba wrogiego przejęcia, co stoi w sprzeczności z działalnością
szanujących się klubów motocyklowych.
Postawa Jana Kwilmana, autoryzowanego dealera motocykli Harley-Davidson w Warszawie doprowadziła
do rozłamu w Klubie Warsaw Chapter Poland.
Na Walnym Zebraniu w dniu 17 listopada 2015 roku spośród 163 członków Klubu w głosowaniu udział wzięło 126
osób. Za odwołaniem Zarządu, zgodnie z życzeniem dealera, były 44 osoby. Wotum zaufania Zarządowi udzieliły 82
osoby, czyli prawie 2/3 głosujących członków WChP.
25 listopada 2015, w siedzibie Firmy „Liberator”, jej właściciel Jan Kwilman zorganizował zebranie motocyklistów,
którzy akceptują jego styl działania oraz sposób sprawowania władzy. Na tej naradzie, spośród 39 osób dokonano
wyboru władz tej nieformalnej grupy właścicieli motocykli H-D.
Tyle fakty.
Na koniec chcemy wyraźnie podkreślić, że w oparciu o historię Klubu, obowiązujące w Polsce prawo i zasady moralne
jedynie Stowarzyszenie WChP może używać nazwy Warsaw Chapter Poland. Jako aktualni członkowie HOG mamy
także prawo do noszenia barw w sposób dotychczasowy. Działalność Klubu się nie zmienia, zmieniamy tylko adres
korespondencyjny. Mamy nadzieję być jak dotąd ze wszystkimi w dobrych, koleżeńskich stosunkach, gdzie jedynie
wzajemny szacunek wyznacza nam jakiekolwiek granice i jak zwykle – połykamy harleyami kilometry.
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku oraz wspólnej zabawy na imprezie wieńczącej
XV-lecie Klubu Warsaw Chapter Poland, którą mamy w planie zorganizować w roku 2016.
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