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Beste clubleden, 
 
Nieuwsbrief november 2016 
 
 
Algemene ledenvergadering 
In de ALV van 23 oktober is een wijziging van de statuten, algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement 
vastgesteld. De belangrijkste wijziging betrof dat eigenaren van een SLC (r172) ook lid kunnen worden van de 
MB SLK Club Nederland. Daarnaast is op verzoek van de MBAC een passage opgenomen in het huishoudelijk 
reglement dat voor het gebruik van het logo van de Mercedes Benz Automobiel Club Nederland toestemming 
gevraagd moet worden aan het bestuur van de MB SLK Club Nederland. Het MBAC logo is een door Mercedes 
Benz beschermd logo en Mercedes Benz ziet nauwlettend toe op gebruik van merkrecht. 
 
 
Bert Couperus nieuw bestuurslid evenementen 
In de ALV is de benoeming van Bert Couperus als bestuurslid evenementen 
goedgekeurd.  Bert werkt in het dagelijks leven bij de Rabobank en heeft veel 
management en organisatie-ervaring. Daarnaast is Bert in zijn vrije tijd bestuurlijk 
actief als penningmeester bij de Stichting Vrienden van het Trompetterkorps 
Koninklijke Marechaussee en als secretaris van de StadshagenRun Zwolle. Hij schrikt 
er niet voor terug om veel zaken tegelijk te hebben lopen, nieuwe initiatieven te 
ontplooien en daarbij meerdere mensen te begeleiden. Verder heeft hij in zijn 
periode als fervent motorrijder al veel ervaring opgedaan met het uitzetten van 
routes en heeft hij veel ervaring met het digitaliseren van routes. Talenten die Bert 
graag wil inzetten voor onze club bij het organiseren van evenementen voor en 
door leden. Bert van harte welkom in het bestuur! 
 
 
Woord van dank aan Gerry 
De ALV was ook het moment dat Gerry terug trad als bestuurslid evenementen. Door privéomstandigheden 
kon Gerry er helaas zelf niet bij zijn. Wel is er bij ALV een filmpje gemaakt en op Facebook gezet over de 
dankwoorden die daarbij aan Gerry zijn uitgesproken. 
  

De club heeft zich de afgelopen jaren geen beter bestuurslid 
evenementen kunnen wensen. We zijn Gerry zeer dankbaar wat ze voor 
de club hebt betekend. Ze stond aan de basis van vele evenementen, de 
huisstijl en vele oplossingen als muntjes, clubvlaggen, vectorlogo, 
pennen. Ongetwijfeld heeft ook Erik daar op de achtergrond een zeer 
belangrijke rol in gespeeld. Uren hebben jullie in de club gestopt. Uren 
wat de leden zich niet altijd zullen realiseren.  
 

Mede door Gerry’s inzet staat de club aan de vooravond van haar 5-jarig bestaan er zo geweldig voor. De 
vereniging is in die periode ook veranderd. Waar het in het begin vooral ging over evenementen, om rijden en 
om SLK-techniek. Merken we nu steeds meer dat het ook een vriendenclub is waar plezier en leed (en recent 
ook inmiddels ook liefde) gedeeld wordt. Waar gesprekken veranderen van hoe de rit was naar het delen van 
persoonlijke ervaringen, het vragen naar hoe het met de persoon gaat. Dit is een zeer mooie ontwikkeling en is 
een volgende stap in de groei van onze club. De bijeenkomsten, de evenementen en het ontspannen samenzijn 
heeft daar een zeer belangrijke bijdrage aan geleverd. Gerry, jij hebt daarvoor een zeer belangrijke basis 
gelegd.  
 
Beste Gerry, heel veel dank voor je inzet bij de organisatie van evenementen, je bijdrage als bestuurslid in de 
groei van de club, maar bovenal de zeer prettige samenwerking.  
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Overige benoemingen 
Een bestuurslid wordt voor een periode van 3 jaar benoemd. In de ALV is ingestemd met de tweede termijn 
voor Rachel als secretaris. De taken van een secretaris zijn voor veel leden niet altijd zichtbaar, maar realiseer 
je dat Rachel de ledenadministratie altijd tot in de puntjes op orde heeft en ze daarnaast veel vragen en e-mail 
afhandelt. 
   
Harry Besteman en Jan Thiescheffer zijn benoemd tot lid van de kascommissie. Beide hebben voldoende 
affiniteit met financiën en de controle daarvan zodat we een stevige commissie hebben die toezicht houdt op 
het financiële reilen en zeilen van MB SLK Club Nederland. 
 
 
Contributie 2017 
De contributie voor 2017 is ongewijzigd en bedraagt € 45,-. Er hebben al heel veel leden via de webwinkel 
betaald. Als je daar nog niet bijhoort, wil je dan de contributie vóór december overmaken?  
We hebben dat zo gemakkelijk mogelijk gemaakt via volgende link naar onze Club-site: 
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bestellingen-mbslkclub/a-45511081/contributie-2017/contributie-2017/ 
 
Nederland -> IDeal kiezen 
België -> Bancontact 
 
 
Facebook 
Facebook is een prima medium om allerlei wetenswaardigheden met elkaar 
te delen; het kan ook dienen om een discussie met elkaar te voeren. Het 
bestuur van de MB SLK Club beschouwt Facebook echter niet als medium 
om met haar leden te communiceren. Dit heeft meerdere reden maar de 
belangrijkste is dat niet ieder lid Facebook heeft en nog belangrijker is dat 
wij als bestuur over belangrijke zaken in een bestuursvergadering besluiten. 
We zullen dus nimmer als bestuur reageren op Facebook op een lopende 
discussie. De leden die een beleidsthema door het bestuur willen laten 
behandelen kunnen daarvoor bij voorkeur een vraag stellen op de ALV en 
anders een mail richten aan het bestuur (secretaris@mbslkclub.nl). 
Op 8 december is de eerstvolgende bestuursvergadering. Tot slot willen wij 
benadrukken dat onze beheerder van Facebook een paar keer in 2016 heeft geïntervenieerd op Facebook 
omdat ernstig getwijfeld kon worden over de goede smaak van ongetwijfeld leuk bedoelde grappen of 
opmerkingen. Laten we het voor een ieder leuk houden en vooral bij het hoofdonderwerp SLK/SLC blijven! 
 
 
Website en webwinkel 
Behalve allerlei informatie voor SLK geïnteresseerden en potentiele leden zetten we ook informatie voor onze  

leden op de site. Als er iets vermeldenswaard is zetten we 
dat (ook) op de homepage. Informatie over ritten die in 
ontwikkeling zijn staat voortaan in de webwinkel. Belangrijke 
zaken die niemand mag missen communiceren we ook altijd 
via de mail.  
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Evenementen 2017   
De eerste data voor de evenementen in 2017 zijn bekend. Zet ze in je agenda! 
 

Datum Organisator Waar 

22 januari 
datum onder 
voorbehoud. 

Bestuur Nieuwjaarsreceptie 

11 feb. Bert/Arnoud Wensink Zwolle, Garmin/TomTom 
cursus max 15 personen 

22 en 23 april Jeff 
Hercules/Rachel de 
Jong 

Jubileum feest, weekend 

27 mei Brigith Eeftink Drentse Hunebedden 

?? juni Nog onbekend  

16 jul. Bert Couperus Friese meren  

19 aug. Gert-Jan Baan Twentse Boerderijentocht 

16 sep. Gerard v d Voorde Rondom Amsterdam, 1 dag 

?? okt.  ALV + rit 

 
We dagen jullie uit om het initiatief te nemen om in de maanden juni of oktober de organisatie van een 
evenement te verzorgen. Neem hiervoor contact op met Bert via: evenementen@mbslkclub.nl 
Schroom ook niet als je andere initiatieven wil starten. Als bestuur ondersteunen we graag vele initiatieven. 
 
We zijn druk met de organisatie van een nieuwjaarsreceptie. We hopen jullie daar allemaal weer te kunnen 
verwelkomen. Nadere details volgen via de website en de email.  
 
 
Tot slot 
In het bijzonder willen nog  veel dank uitspreken aan de organisatoren van evenementen in 2016: Ben, Cees & 
Ellen, Franky & Isabelle, Johan & Marja en Wilbert het waren prachtige evenementen: fantastisch gedaan!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur MB SLK Club Nederland 
 
Bert, Marcel, Pieter, Rachel en Arnoud   
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