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MB SLK Club Nederland    Kamer van Koophandel 55069096    www.mbslkclub.nl 

Geacht clublid, 

Er gaat geen evenement voorbij of de vraag komt bij ons: “Kunnen wij nog mee?”. 

Als bestuur hebben we besloten dat we na de sluitingsdatum van de inschrijvingen geen 
uitzonderingen meer maken. Laten we uitleggen waarom: 

Als je je op tijd aanmeldt: 

 Dan doe je dat in de webwinkel. Dat betekent automatisch dat je hebt betaald, dus er is geen 
controle nodig op betalingen voor het evenement. 

 Vanuit de webwinkel kunnen we met één druk op de knop een lijst maken van deelnemers 
aan een evenement, met de informatie (het lid komt met één of met twee, met of zonder 
diner, én een lijst met emailadressen) en we zien gelijk hoeveel deelnemers er zijn. 

Als je je niet op tijd aanmeldt, maar na sluiting: 

 Dan vergeet je vaak in je mail je lidnummer door te geven, dus dat moeten we dan zelf 
opzoeken. 

 Dan moet aan degene die de rit organiseert gevraagd worden of er nog iemand bij kan. 

 Dan moet degene die  organiseert: 

 Contact opnemen met de Horeca om de reservering  aanpassen te passen (als dat nog kan, 
want de horeca hanteert vaak ook een uiterste datum).  

 In geval van een ontvangst bij bv. Een Mercedes dealer het aantal deelnemers wijzigen en 
doorgeven bij de MB dealer (goodiebags e.d.). 

 De organisator moet dan terugmelden dat het gelukt is (of niet). 

 Dan pas kunnen we je definitief melden of je nog meekunt. En jou vragen om het bedrag 
voor deelname rechtstreeks over te maken aan de penningmeester. 

 Dan moet de penningmeester geïinformeerd worden dat er een aparte betaling aankomt, en 
waarvoor die is. 

 De penningmeester moet controleren of de betaling binnenkomt, en de betaling apart 
bijboeken als opbrengst voor het evenement.  

 De penningmeester moet in de gaten houden of het aantal deelnemers op de factuur van de 
horeca klopt, en dus een aantekening maken op de reserveringsbevestiging.  

 De commissaris evenementen moet weten dat er een deelnemer extra is, want de 
routeboekjes zijn meestal al besteld en/of gedrukt, dus er bestaat het risico dat het 
routeboek apart voor je uitgeprint moet worden.  

 Je moet handmatig op de deelnemerslijst worden gezet zodat ook jij een enveloppe met 
muntjes voor de consumpties e.d. krijgt.  

 Je moet handmatig op de maillijst worden gezet zodat ook jij de uitnodiging met startlocatie 
en starttijd etc. krijgt.  

Kortom: één deelnemer die na sluitingsdatum wordt toegelaten kost meer tijd dan alle deelnemers 
bij elkaar die zich wel op tijd aanmelden.  

Het bestuur van de club doet het werk met plezier, maar we proberen de hoeveelheid werk wel 
binnen de perken te houden. Vandaar ons besluit: Na de sluitingsdatum worden er geen leden meer 
toegelaten. 

 Wij hopen op uw begrip! 


