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JULI 2017

Beste clubleden,
Als we zo doorgaan belooft 2017 een geweldig ‘SLKClub jaar’ te worden. We hebben er al
weer 5 geslaagde evenementen op zitten en heel binnenkort verwelkomen we ons 200e lid. En
daar zijn we blij mee, want uiteindelijk doen we het toch allemaal voor de leden.
Dan is het mooi om te zien dat we steeds meer een club van de leden gaan worden in plaats
van een club voor de leden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat dit jaar 4, en wellicht 5 van
de evenementen door leden zijn of worden georganiseerd. Waarom wellicht 5?
Gezocht:
1: We zijn namelijk nog op zoek naar iemand die in Zuid-West Nederland een rit wil organiseren
die aansluit op de algemene ledenvergadering op 4 november. Belangstelling om dit te (helpen)
organiseren? Dan graag even een berichtje naar Bert Couperus.
2: We zijn ook op zoek naar iemand die ons
bestuur
wil
versterken.
Rachel,
onze
secretaris: ‘Sinds november 2013 heb ik met
veel plezier de taak van secretaris op mij
genomen. Ik heb de SLK club zien groeien
en bloeien en dat was een bijzondere
periode met een hecht bestuur waarmee ik
mocht samenwerken.
Door
drukke
privéwerkzaamheden
en
veelvuldig verblijf in Spanje, zou ik graag
'het stokje' willen overdragen. Je maakt deel
uit van een super energiek en gezellig
bestuur waar je op een positieve manier je
bijdrage aan de SLK club kunt geven!

Rachel

We zoeken iemand die:
 Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat, en die samen met de voorzitter,
penningmeester en de bestuursleden Communicatie en Evenementen het bestuur van
de MB SLK Club Nederland vormt. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk
voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.
 E-mail/correspondentie ontvangt en ervoor zorgt dat deze bij de betreffende
functionaris(sen) komt.
 De ledenadministratie verzorgt en hierover daarover afstemming met de MBAC houdt.
 Handig is met de computer en ervaring heeft met Microsoft office (word, excel) en
email.
 Deelneemt aan bestuursvergaderingen, notuleert en de actiepuntenlijst verzorgt.
 De algemene ledenvergadering, organiseert notuleert en de actiepuntenlijst verzorgt.
 In overleg met de voorzitter de agenda vast stelt en de uitnodigingen voor vergaderingen
verstuurt.
Maar waarom zou je dit doen?
Je mag meedenken en meebeslissen over de vereniging. We zijn een zeer bloeiende vereniging
en we ondernemen veel activiteiten. Het bestuur is een leuke groep vrijwilligers, die prettig met
elkaar samenwerkt en allen een passie voor de club hebben. Mocht je vragen of interesse
hebben, mail of bel met Arnoud: voorzitter@mbslkclub.nl (06 300 85 883).
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Belangrijk nieuws!
De Clublounge is de nieuwe ledenmodule.
Sinds kort is de oude ledenmodule niet meer beschikbaar en is deze vervangen voor de
Clublounge. Ieder lid moet zelf alle gegevens via de Clublounge link op de website (bovenste
navigatiebalk) controleren en waar nodig aanpassen. Het toesturen van de magazines en
Clubcard kan anders niet gegarandeerd worden, want de adressen in de clublounge worden
(geautomatiseerd en elke keer opnieuw) gebruikt voor de verzending van de magazines.
Op de website staat in de bovenste
navigatiebalk
‘clublounge’
en
na
aanklikken moet de Clubcard ID en een
password worden ingevuld. Met het
oude SLK lidnummer en het daaraan
gekoppelde wachtwoord is het niet
meer mogelijk om in te loggen zoals
dat wel het geval was bij de
ledenmodule.
Je clubcard ID staat achterop de MB
Clubcard. Bij de eerste keer inloggen kunt je “password vergeten” aanklikken. Het e-mailadres
moet wel corresponderen met het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmelden als lid of
dat ingevoerd stond in de ledenmodule. Je ontvangt dan op dat mailadres nl. een linkje
waarmee je kunt inloggen en een (nieuw) wachtwoord kunt aanmaken.
In de nabije toekomst zal het SLK clublidnummer vervangen worden door het gebruik van de
Clubcard ID. Het is dus van belang dat ieder lid zijn gegevens controleert en het
Clubcardnummer gebruikt voor clubaangelegenheden.
Mochten er vragen of problemen zijn met het inloggen, graag een reactie naar

secretaris@mbslkclub.nl
Evenementen 2017
Zo halverwege het jaar zit een deel van de evenementen voor 2017 er al weer op.
Na de nieuwjaarsborrel en de GPS cursus hadden we op 22 en 23 april
ons lustrumweekend.
Op zaterdag 22 april begon ons eerste lustrum weekend. We werden
gastvrij ontvangen door Stern Nieuwegein met koffie en thee. Ook 5 jaar
geleden was het deze locatie waar de oprichtingsvergadering werd
gehouden van de SLK Club. Bij de registratie ontvingen de leden het
Lustrumkado. Een prachtige MB SLKclub USB-sleutel waar alle routes van
de afgelopen 5 jaar op staan.
Er waren ruim 70 auto’s die deelnamen en op de bovenverdieping waren meer dan 110 leden
aanwezig. Onze voorzitter Arnoud Daan hield een welkomst woord en memoreerde de
hoogtepunten en een enkel dieptepunt van de eerste 5 jaar van onze club. Daarna kreeg
Tjeerd Sanders van MBAC het woord. We zijn de snelst groeiende club van de MBAC organisatie
en Tjeerd wenste ons alle goeds en veel mooie evenementen voor de toekomst. Ook Onno
Jongerden, directeur van Stern Nieuwegein sprak onze leden toe en wenste ons een feestelijk
weekend toe. Daarna was het hoog tijd om de Lustrumroute te gaan rijden.
Een prachtige Koningsroute die ons uiteindelijk richting ’t Gooi bracht waar we bij hotel Ernst
Sillem Hoeve gastvrij werden ontvangen. Na de borrel met de prijsuitreiking van de SLK Lustrum
prijsvraag, stonden de 4 wereldkeukens gereed. Bij de bar werden de foto’s getoond van
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activiteiten van de afgelopen 5 jaar. Prachtige beelden die veel reacties opriepen bij de
aanwezige leden.
Na het diner gingen de voetjes van de vloer toen de 9 koppige band Groove United ging
spelen. Voor de leden die wilden praten waren er genoeg plaatsen om rustig te zitten. Jong
en oud stond op de dansvloer met een diversiteit aan muziekgenres. Rond 1.00 uur was het
hoog tijd om te gaan slapen want de volgende ochtend zouden we het laatste deel van de
route gaan rijden richting Apeldoorn.
Helaas was het ook zondag
geen stralend weer maar
zodra het mogelijk was, ging
het dak er vanaf. Het eind
van de middag eindigden we
bij
Gasterij
Zondag
in
Garderen waar alle SLK’s
indrukwekkend bij elkaar
stonden op een grasveld. Er
werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Een zeer geslaagd
weekend was ten einde gekomen!
Daarna reden we op 27 mei met 51 SLK’s en 101 deelnemers de tocht langs de Drentse
Hunebedden.
Brigith Eeftink die de rit organiseerde: ‘Het was
een rit die heel goed de afwisseling in het Drentse
landschap liet zien. Van de kanalen en de
veenafgravingen tot de bossen. Omdat het voor
ons de eerste keer was dat wij een rit hebben
voorbereid, was het best spannend wat iedereen
ervan vond. Gelukkig kan iedereen terugkijken op
een geslaagde dag. De ideeën voor een rit voor
volgend seizoen borrelen al’.
Op 11 juni was het warm en zonnig. Prachtig cabrio weer als je je tenminste insmeerde tegen
de zonnebrand. We reden met 40 SLK’s met 76 deelnemers de route; Rondom Nijmegen.
Ben Brouwer organiseerde de rit, en liet ons
de Ooipoler zien en het prachtige gebied
rondom Nijmegen, waarbij we ook nog een
stukje door Duitsland reden. Een lid schreef
in ons gastenboek: ‘Vandaag onze eerste rit
met de MB SLK Club meegereden. We
hebben
enorm genoten, prima
weer,
prachtige route en gezellige mensen, wat wil
je nog meer. We zij sinds kort eigenaar van
een R 171 zilvergrijs van 2004. Een heerlijke
auto waar we nog lange tijd plezier van hopen te hebben. Kasteel Doddendael was een mooie
locatie, maar ook de lunch plek was prima, al met al een geweldige dag. Bedankt en tot ziens’.
Ons volgende evenement is op 16 juli de Rit: Kronkelend van Zwolle naar het hart van de
Friese meren. Een prachtige route slingerend over dijkjes en door kleine dorpjes naar Friesland
dat zo midden in de zomer op z’n mooist is. Inschrijven kan nog tot 9 juli a.s. Er hebben zich
al veel leden opgegeven, maar er is nog plaats.
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Daarna is het Gert Jan Baan van Mercedes Baan
Twente die voor ons op 19 augustus de ‘Twentse
Boerderijentocht’ organiseert. Een rit in zijn
‘achtertuin’, het prachtige Twentse land. Gert Jan
houdt ons nog even in spanning over de details
van de rit, maar neem gerust aan dat het een
prachtige rit wordt door een schitterend landschap
met prachtige oude boerderijen.
Ook in september hebben we een rit. Op 16 september
een rit ‘Rondom Amsterdam’. Om begrijpelijke
redenen rijden we niet door het centrum van
Amsterdam, maar we komen wel langs het
kleinste politiebureau van Nederland en
langs andere historische gebouwen. Maar
ook zien we moderne en niet alledaagste
architectuur. We rijden ver beneden N.A.P
door open laagveengebieden met het
natuurgebied ‘Waterland’, om wat later, voor
je gevoel heel ver van de ‘grote stad’, door
het Amsterdamse Bos te rijden. Kortom,
Amsterdam zoals velen van ons het niet
kennen!.

organiseert Gerard van de Voorde

Ons laatste evenement in 2017 wordt de algemene ledenvergadering op 4 november. Zoals
hierboven vermeld zijn we nog op zoek naar iemand die wil helpen met organiseren. Wel willen
we deze keer een rit in Zuid-West Nederland, omdat we daar al lange tijd niet zijn geweest.
Foto’s van de evenementen die geweest zijn vind je op de website. Meer informatie over wat
nog komt vind je in de webwinkel bij ‘evenementen’.

Met vriendelijke groet,
Bestuur MB SLK Club Nederland
Rachel, Arnoud, Bert,
Marcel en Pieter.
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