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Beste clubleden,
Gisteren, 4 november is de algemene ledenvergadering van 2017 gehouden. Daarbij
was een groot aantal leden aanwezig, maar niet iedereen wilde/kon er bij zijn.
Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd, en een paar daarvan willen we hierbij
extra onder de aandacht brengen van alle leden.
Bestuurswijziging.
Onze

gewaardeerde

Rachel

had

vorig

jaar

al

aangegeven dat ze haar functie als secretaris in 2017
zou

neerleggen.

memoreerde

Tijdens

Arnoud

onder

het

afscheidswoordje

ander

de

bijzonder

belangrijke rol die Rachel had gespeeld voor het
voortbestaan van onze
zeg

maar,

vereniging

een bestuurscrisis was

in de tijd dat er,
in de club. En

natuurlijk was er aandacht voor het secretariaatswerk, waarbij het afgelopen jaar
vooral de nieuwe ledenmodule veel extra aandacht en energie heeft gevraagd.
Wat dat betreft komt onze nieuwe secretaris: Irma van
Noort in een ‘gespreid bedje’. Het bestuur is heel blij dat
Irma

de

rol

als

secretaris

wil

nogmaals heel veel dank, en Irma:

overnemen.

Rachel:

nogmaals welkom!

Verder was de drie-jaars termijn van Arnoud en Pieter
verstreken. Beiden hebben aangegeven dat ze nog steeds
met plezier hun werk voor de club doen, en dat ze voor een tweede periode
herkozen konden worden. Dat is met algemene stemmen ook gebeurd.
Ledenmodule en lidmaatschapsgeld
Er zijn wat aanloopproblemen geweest met de nieuwe ledenmodule, maar die zijn
voorbij. Alles werkt nu naar behoren, en we zijn blij dat ‘Mercedes Benz Duitsland’
die

ons deze

module

ter

beschikking stelt, diverse van onze wensen heeft

gehonoreerd.
De ledenmodule maakt dat het werk van de bestuursleden enorm wordt verlicht.
Daar staat tegenover dat de leden helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor het
bijhouden van hun gegevens. Adreswijzigingen, email-wijzigingen een andere auto; u
kunt het nu allemaal eenvoudig zelf doen in de “clublounge”. Die vindt u op onze
website op de bovenste menubalk.

Zijn uw gegevens niet actueel, dan krijgt u b.v.

geen email meer van ons, of u ontvangt geen clubbladen. Mocht u uw persoonlijke
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wachtwoord kwijt zijn dan kunt u eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen

dat

dan automatisch verstuurd wordt naar het emailadres dat in de ledenmodule staat.
Belangrijk in de ledenmodule is uw NSK
lidmaatschapsnummer. Uw lidmaatschapsnummer staat achter op uw Mercedes
Benz Clubcard. Dit nummer gebruikt u
voortaan
webwinkel.

ook

bij

inschrijvingen

Binnenkort

ontvangt

via

de

u

van

onze penningmeester een verzoek om het
lidmaatschapsgeld voor
Ook dan scheelt

2018 te betalen.

het de

Penningmeester heel veel werk als u het juiste NSK

lidmaatschapsnummer gebruikt.

Graag uw bijzondere aandacht daarvoor dus.

Overigens is het lidmaatschapsgeld voor 2018 niet gewijzigd, en blijft dus als
vanouds € 45 per jaar.
Prettig voor het bestuur:
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de jaarrekening voor 2016 en het
jaarverslag goedgekeurd en is er decharge verleend aan het bestuur. Dat is niet
onbelangrijk, want het betekent dat we als bestuur door kunnen.
Buitenlandrit 2018

Nu al inschrijven.
Tot slot een onderwerp over de kernactiviteit van onze
club. Samen lekker karren!
In

2018

gaan we een

meerdaagse reis

in

Frankrijk

organiseren.
De informatie die we op dit moment beschikbaar hebben:
De centrale plaats van het evenement is Saint-Lô
(F,50000), vanaf daar starten en eindigen alle ritten.
Afstand Utrecht - Saint Lo = 670 km en 6,5 uur rijden.
Reisschema:








Donderdag 6 sep 2018 is de heenreis
Dag 1 vrijdag - rit B1
Dag 2 zaterdag - rit B2
Dag 3 zondag - vrije dag
Dag 4 maandag - rit B3
Dag 5 dinsdag - rit B4
Woensdag 12 sep is terugreis
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Rit B1 t/m B4 zijn 4 unieke ritten door Normandië.
We rijden op de navigatie, maar er komt wel een aanvullend routeboek met o.a.
interessante informatie.
Overnachtingen
De overnachtingen zijn in één hotel in Saint-Lô. Richtprijs € 80-85 per kamer per
nacht. Het ontbijt is € 10 p.p. Geadviseerd: 6 overnachtingen, Zelf te boeken via
Booking.com of rechtstreeks op website hotel.
Eten
Ontbijt kan in hotel voor €10 p.p.p.n. Is voor iedereen vrij om in te vullen. Lunchen
is onderweg vrij in te vullen. Voorstel voor 4x gezamenlijk diner (vr, za, ma, di)
ergens in een restaurant in Saint-Lô en dat is dan op eigen kosten.
Deelnemers
Max 25 equipes (SLK met 2 inzittenden). Inschrijving staat vanaf de ALV open voor
alle leden. Inschrijving uitsluitend via de mail naar evenementen@mbslkclub.nl
30 november 2017 sluit de inschrijving.
Bij overinschrijving wordt er
geloot. Leden die sinds de
oprichting van de SLK club
een
route
hebben
georganiseerd krijgen bij de
loting een voorkeurspositie (dit
recht is eenmalig). Uitgelote
inschrijvers hebben in 2019
een voorkeurs positie.
De ingelote deelnemers aan de rit krijgen persoonlijk bericht met de gegevens van
het te boeken hotel. Deelnemers boeken zelf het hotel en het aantal overnachtingen,
zodat men zelf het aantal overnachtingen kan bepalen rondom de 4 noodzakelijke
overnachtingen.
Tot slot:
Ons volgende evenement is een nieuwjaarsbijeenkomst in 2018. Op dit moment is
nog niet bekend of de MBAC iets voor alle clubs organiseert. Zo niet, dan houden
we zelf een nieuwjaarsborrel.
We houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Bestuur MB SLK Club Nederland
Irma, Arnoud, Bert, Marcel en
Pieter.
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