19.05.2012
Beste aspirant- en clubleden,
Hartelijk dank voor jullie getoonde belangstelling en alle reacties met betrekking tot
de MB SLK Club Nederland. Warm om te ontvangen! Terwijl we achter de schermen
volop bezig zijn met het organiseren van de volgende evenementen, informeren wij
jullie met genoegen over de volgende items.
Concours dÉlégance - 60 jaar SL
[afb. Concours d’Élégance]
Mercedes-Benz viert dit jaar ‘60 jaar SL’ en laat dit niet ongemerkt voorbijgaan.
Hoewel de MB SLK Club NL zich specifiek op SLK-rijders richt, is ons bekend dat
een aantal van jullie ook in het bezit is van een SL wat zodoende de reden vormt om
het Concours d’Élégance onder jullie aandacht te brengen. Tijdens het Concours
d’Élégance stelt Mercedes-Benz Nederland 80 eigenaren van SL’s in de gelegenheid
om zondag 24 juni 2012 op een speciaal terrein hun ‘Super Leicht’ aan de verwachte
15.000 bezoekers te presenteren.
Website MB SLK Club Nederland
Als jongste telg uit de stal van Mercedes-Benz streven wij ernaar de banner, voorzien
van foto’s, op onze website een meer eigen identiteit geven. Hebben jullie als leden
van de Nederlandse MB SLK Club een goede foto van jullie favoriete cabrio dan zien
wij die graag tegemoet. Voor opname in de banner op onze website, wordt uit de gee-mailde foto’s van onze leden een selectie gemaakt.

Meeting Mercedes-Benz - 20 mei 2012
Via het MercedesForum.nl/be werden wij geattendeerd op een meeting bij MercedesBenz in Utrecht die wij jullie niet willen onthouden. Kijk voor meer informatie op
[MercedesForum http://www.mercedesforum.nl/meeting]. Aanmelden is (voor de
snelle beslissers) nog mogelijk.

Impressie MB SLK Club NL Oprichtingsrit
Terugdenkend aan de Oprichtingsvergadering van nog geen twee maanden geleden,
koesterden wij bepaalde verwachtingen. Verwachtingen die wat ons betreft met de
Oprichtingsrit van 12 mei 2012 ruimschoots zijn overtroffen. Met dank aan alle
deelnemende SLK-rijders, de fotografen én de webmasters zijn de ontvangen foto’s
via de volgende websites te bekijken:


[MercedesForum fotoalbum incl. link:
http://www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=4167]



[MBAC pagina MB SLK Club NL incl. link: http://automobiel.mercedes-benzclubs.com/_more/964/MB+SLKClub/280/en/001?PHPSESSID=d33bf215fb8d27b3903f52ef0c9d46ea]

Wellicht tot morgen of een van onze evenementen waar wij jullie graag verwelkomen!
Fijn weekend toegewenst en een hartelijke groet namens het bestuur van de MB
SLK Club Nederland,
Karin Oud - voorzitter

12.06.2012:
Beste clubleden,
Met gepaste trots informeren wij jullie dat binnen twee maanden na de oprichting van
de MB SLK Club Nederland het aantal van 40 leden werd bereikt. En, als jongste
Mercedes-Benz automobielclub groeien we gestaag verder naar de magische grens
van 50 leden.
Hoewel we mogelijk zo nu en dan nog dankbaar het kacheltje gebruiken, heeft het
komende cabrioseizoen ongetwijfeld nog veel prachtige dagen voor ons in petto.
Graag attenderen wij jullie dan ook op onder andere de agenda voor 2012 (en begin
2013). Reserveer desgewenst alvast de data en houd de agenda (zie Club
Evenementen) op de website in de gaten.

Agenda 2012 - 2013
Zaterdag 7 juli 2012 - Zomertoertocht de Twentse Achtertuin van Nederland
Reserveer zaterdag 7 juli voor de Twentse gastvrijheid van de Mercedes-Benz dealer
Baan Twente waar de zomertoertocht van start gaat. Na een hartelijk welkom met
koffie en een Twentse krentenwegge, ontvangen de SLK-deelnemers een routeboek
waarmee op eigen gelegenheid en in eigen tempo aan deze fraaie zomertoertocht
wordt begonnen. Daarmee gaan we gelijk goed op weg door de prachtige omgeving
die zo kenmerkend is voor Twente als Achtertuin van Nederland.
Deze tocht is inclusief een lunch die plaatsvindt in de gloednieuwe
bedrijfswagenwerkplaats van Baan Twente in Rijssen. Daar bevindt zich tevens de
Baan Twente Classic Cars afdeling van de oprichter Jan Baan. Vervolgens beginnen
we aan het middagprogramma van de zomertoertocht. Aan het einde van de dag
komen de clubleden en de SLK-rijders van Baan Twente weer bijeen op een
gezellige locatie.
Voor meer informatie over de aanmelding, de beperkte bijdrage (deelnamekosten per
equipe) en het programma dat momenteel nog in voorbereiding is, zien wij jullie
reactie graag tegemoet. Aanmelden is tot uiterlijk donderdag 28 juni 2012 mogelijk.

Aan deze zomertoertocht is echter een maximaal aantal equipes verbonden. Een
tijdige aanmelding wordt daarom aanbevolen zodat jullie verzekerd zijn van
deelname aan deze zomertoertocht met verschillende, verrassende Twentse
aspecten.

17 t.e.m. 20 augustus 2012 - Vierdaagse reis met bezoek aan de Mercedes-Benz
fabriek in Bremen & minicruise naar Oslo
(onder voorhoud van aantal deelnemers)
Een unieke vierdaagse reis met onder andere een bezoek aan de Mercedes-Benz
fabriek in Bremen én een cruise naar Oslo. Exclusief voor onze clubleden en bij
uitstek een unieke gelegenheid om bij te praten of nader kennis te maken met
liefhebbers die dezelfde passie delen; de Mercedes-Benz SLK.
Wat is er nu mooier om deze reis te beginnen met een bezoek aan een van de
mooiste autofabrieken ter wereld; Mercedes-Benz Werk ‘Weser-Ems’ in Bremen.
Robert Scheerboom zal jullie daar het KlantenCentrum en het productieproces laten
zien, waar deze sportauto wordt gebouwd en dagelijks honderden Mercedessen
worden afgeleverd. Het zal een onvergetelijk hoogtepunt zijn.
Daarna gaan we aan boord van het comfortabele passagiersschip van rederij Color
Line voor een tweedaagse ontspannen cruise naar Oslo, de Viking hoofdstad van
Noorwegen. Het schip biedt uitgebreide faciliteiten en vele activiteiten. Er zijn aan
boord o.m. maar liefst acht restaurants, een enorme winkelpromenade, een casino,
een zwemparadijs, een fitnesscentrum, een spa en een taxfreemarkt. De maaltijden
zijn zeer goed verzorgd en bestaan deels uit voortreffelijke Scandinavische buffetten.
Voor de overnachting zijn ruime viersterren hutten voorzien, met een uitzicht naar
keuze.
Aangezien deze zeer aantrekkelijk geprijsde, vierdaagse reis samenhangt met een
minimaal aantal deelnemers (en middenin de vakantieperiode valt), is dit evenement
onder voorbehoud.
Zaterdag 15 september 2012 - Zeeuwse Delta route
Reserveer zaterdag 15 september alvast in de agenda voor de, in alle opzichten,
bijzondere Zeeuwse Delta route. Nadere informatie over het programma volgt nog en
wordt via de agenda (zie Club Evenementen) op de website gepubliceerd.

Voorjaar 2013 - Voorjaarsrit provincie Drenthe
Nadere informatie over de datum (april 2013) en het programma wordt via de agenda
(zie Club Evenementen) op de website gepubliceerd.

Voorjaar 2013 - 1ste Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie over de eerste ALV van de MB SLK Club Nederland volgt te zijner
tijd.

Tip voor de liefhebbers
Van 3 t.e.m. 5 augustus 2012 vinden de Schloss Dyck Classic Days plaats. Meer
informatie is raadpleegbaar via [Schloss Dyck http://www.schloss-dyck-classicdays.de/index.php].

MB ClubCard en MB Magazines
Ons werd de vraag gesteld wanneer de MB ClubCard en de MB Magazines
tegemoet gezien kunnen worden. Een terechte vraag die mogelijk ook bij jullie speelt.
Wat de ClubCards betreft, zijn we helaas afhankelijk van de levering van de nieuwe
Ledenmodule door Stuttgart, daarna zal de productie van de ClubCards ongeveer
drie weken in beslag nemen. Wees er echter van verzekerd dat er voortdurend en
nimmer aflatend aan de bel wordt getrokken in Stuttgart.
Naar verwachting ligt het Mercedes-Benz Magazine, voor degenen die dat niet
rechtstreeks ontvangen, vanaf 22 juni bij jullie op de mat. Het Mercedes-Benz Classic
Magazine (in de doorgegeven taalvoorkeur Engels of Duits) volgt medio tweede helft
van juli.

Website MB SLK Club Nederland
Als jongste telg uit de stal van Mercedes-Benz streven wij ernaar de banner, voorzien
van foto’s, op onze website een meer eigen identiteit geven. Hebben jullie als leden
van de Nederlandse MB SLK Club een goede foto van jullie favoriete cabrio dan zien
wij die graag tegemoet. We mochten al een paar foto’s ontvangen en meerdere foto’s
zijn welkom. Voor opname in de banner op onze website, wordt uit de ge-e-mailde
foto’s van onze leden een selectie gemaakt.

Impressie MercedesForum meeting bij Mercedes-Benz
Op 20 mei jongstleden vond de meeting van het MercedesForum bij Mercedes-Benz
in Utrecht plaats. Voor een terugblik op deze jaarlijkse meeting zijn foto’s te bekijken
via [MercedesForum fotoalbum
http://www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=4170]

Wij verwelkomen jullie graag bij een van de evenementen dit jaar!
Met een hartelijke groet namens het bestuur van de MB SLK Club Nederland,
Karin Oud,
voorzitter
30.08.2012:
Beste clubleden,
Hopelijk kijken jullie terug op een heerlijke zomerperiode die wat ons betreft zaterdag
15 september 2012 een verlenging krijgt op Schouwen-Duiveland!

Zaterdag 15 september 2012 - Zeeuwse Delta Route
Nu de vakantiedrukte op dit voormalige eiland weer achter de rug is, biedt ‘de Kroon
op Zeeland’ indrukwekkende natuur- en watergebieden, rust, ruimte en een tastbare
geschiedenis. Maar ook volop terrasmogelijkheden in de pittoreske dorpjes en
stadjes die Schouwen-Duiveland rijk is.
De Zeeuwse Delta Route is een, in alle opzichten, bijzondere route die na een
hartelijk welkom met koffie en een Zeeuwse lekkernij bij het gastvrije en
klantvriendelijke Mercedes-Benz Louwerse van start gaat.
Na inschrijving ontvangen de deelnemers een routeboek waarmee in eigen tempo en
op eigen gelegenheid aan de route wordt begonnen. Aan het eind van de dag komen
de SLK-rijders weer bijeen om op een gezellige locatie na te praten.
Voor meer informatie over de aanmelding, de beperkte bijdrage (deelnemerskosten)
per equipe en het programma dat momenteel in de laatste fase van fine-tuning zit,
zien wij jullie reactie graag tegemoet. Aanmelden is mogelijk tot en met zaterdag 8
september 2012. Aan de Zeeuwse Delta Route is een maximaal aantal equipes
verbonden. Een tijdige aanmelding wordt daarom aanbevolen zodat jullie verzekerd
zijn van deelname aan deze Zeeuwse Delta Route op Schouwen-Duiveland ofwel ‘de
Kroon op Zeeland’.
Geïnteresseerden worden per e-mail nader geïnformeerd over het definitieve
programma.

Voorjaar 2013 - Voorjaarsrit provincie Drenthe
Nadere informatie over de datum (april 2013) en het programma wordt via de agenda
(zie Club Evenementen) op de website gepubliceerd.

Voorjaar 2013 - 1ste Algemene Leden Vergadering
Nadere informatie over de eerste ALV van de MB SLK Club Nederland volgt te zijner
tijd. Wij streven ernaar deze vergadering op een centrale plek in Nederland te
organiseren.

Impressie 7 juli 2012 - Zomertoertocht de Twentse Achtertuin van Nederland
In samenwerking met Baan Twente B.V. vond zaterdag 7 juli de Zomertoertocht
plaats met als thema de Twentse Achtertuin van Nederland.

Na een gastvrij onthaal in de vestiging van Baan Twente te Hengelo werden de
deelnemende SLK-rijders welkom geheten door de voorzitter Karin Oud. Gert-Jan
Baan, directeur Baan Twente B.V., gaf tips en een korte toelichting op de nieuwe,
speciaal voor de MB SLK Club Nederland, uitgezette Zomertoertocht. Een fraaie
tocht met een ochtend- en middagdeel van in totaal zo’n 160 km. Voor de beide
trajecten ontvingen de 21 equipes twee routeboeken inclusief fotovragen. Naast de
door Baan Twente geschonken gadgets waren de tassen tevens gevuld met door de
uitgeverJan Haakmanbeschikbaar gestelde SL Mercedes Revues. Een magazine
voor Mercedes-Benz-liefhebbers en daarmee ook de SLK-rijders.
Na registratie van de starttijden per equipe, gingen de dakloze SLK-rijders goed op
weg door de prachtige omgeving die zo kenmerkend is voor Twente als Achtertuin
van Nederland. Na een lunchstop onderweg werd bij aankomst in Rijssen aan de
hand van opmerkelijke details en anekdotes door de oprichter Jan Baan, een
indrukwekkende collectie van Baan Twente Classic Cars getoond. Ook vond er
rondleiding plaats door de gloednieuwe bedrijfswagenwerkplaats in het eveneens
nieuwe pand. Zonder meer een Mercedes-Benz-dealer waar enthousiasme én
efficiëntie door uitgekiende, duurzame investeringen opmerkelijk te noemen zijn.
Buiten werden de zonaanbiddende deelnemers in het lounge gedeelte van Baan
Twente aangenaam verrast toen op een spectaculaire wijze de sportieve
rijeigenschappen van een SLK 55 AMG (370 pk) werden gedemonstreerd waarna de
startvoorbereidingen voor het laatste traject van de Zomertoertocht aanbrak.
Met een Mercedes-Benz-verrekijker en SLK-horloge voor de gelukkige winnaars in
het verschiet, werd druk gespeculeerd over de fotovragen en maakten de
deelnemers zich alvast gereed voor de tijdregistratie en voorbereiding op het tweede
routeboek.
Omdat de weergoden ons gunstig gestemd waren, werden de onderweg
overhandigde ijsjes dankbaar in ontvangst genomen en met Hotel Restaurant de
Uitkijk in Hellendoorn als eindlocatie kon een gezellig samenzijn na deze geslaagde
Zomertoertocht niet mooier worden voortgezet.
Terwijl Ben Schutte zich als deskundige jury over de antwoorden op de fotovragen
boog, maakte Tjeerd Sanders, vice-voorzitter namens de Stichting Mercedes-Benz
Automobiel Clubs (MBAC), zijn complimenten richting Karin Oud kenbaar die binnen
drie maanden na oprichting van de MB SLK Club Nederland het magische aantal van
50 clubleden wist te realiseren. De Nederlandse MB SLK Club is als vereniging
aangesloten bij de Stichting MBAC waarmee SLK-eigenaren als clublid, naast het
aanbod van verschillende binnen- en buitenlandse evenementen, de Mercedes-Benz
ClubCard en Mercedes-Benz magazines tegemoet kunnen zien.
Zoals het gezegde luidt; “De laatste zal de eerste zijn’, mocht de winnende equipe
van de fotowedstrijd uit handen van Gert-Jan Baan de begeerlijke prijzen in
ontvangst nemen. Na afloop vond in De Uitkijk het gezellige Zomertoertocht-diner
plaats die wellicht voor velen naar meer smaakten.
Met dank aan de enthousiaste clubleden voor het toegezonden fotomateriaal dat via
[MercedesForum fotoalbum

http://www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=4215] is te bekijken. Scrol
eventueel op deze webpagina naar beneden om de (oplopende) volgorde voor een
diapresentatie in te stellen.
Graag tot ziens bij de Zeeuwse Delta Route op zaterdag 15 september!
Fijne avond en een hartelijke groet,
namens het bestuur van de MB SLK Club Nederland
Karin Oud,
voorzitter

13.10.2012:
Beste aspirant- en clubleden,
Met gepaste trots informeren wij jullie dat binnen zes maanden na de oprichting van
de MB SLK Club Nederland het aantal van 70 clubleden werd bereikt plus één
donateur!
Om een stevige verankering van de jongste Mercedes-Benz automobielclub in
Nederland waar te maken, zetten wij graag onverminderd onze gedrevenheid ten
behoeve van de SLK-rijders in die samen met ons de doelstelling van de MB SLK
Club Nederland nastreven; het bevorderen van een zo optimaal mogelijk recreatief
en/of maatschappelijk gebruik van het type SLK van het automerk Mercedes-Benz en
alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De groei die zich gestaag voortzet, geeft aan dat er behoefte in Nederland aan een
officiële SLK-club bestaat en daar doen we het voor!

Lidmaatschap MB SLK Club Nederland
Het eerste seizoen is bijna ten einde en dat betekent dat wij voorbereidingen voor
2013 aan het treffen zijn. Het continueren van het lidmaatschap vormt daar een
onderdeel van waarover wij jullie als volgt informeren.
Zonder tegenbericht vóór 31 oktober 2012 wordt het lidmaatschap voor 2013
automatisch verlengd.
Voor de bestaande clubleden bedraagt de contributie voor het jaar 2013 overigens
€ 45,00 die vóór 15 november 2012 overgemaakt kan worden onder vermelding van
naam en kenteken.
In onderstaand overzicht is na te lezen hoe de contributiebepaling is vastgesteld.
Contributiebepaling (in Euro’s)
2012

contributie admin.kosten

totaal

nb

Nieuwe leden
Inschrijving vanaf
15.09.2012:

30,00

0,00

30,00

45,00

15,00

75,00

45,00
45,00

0,00
15,00

45,00 *1
60,00

15,00

82,50 *2

50% van de
contributie
2012
15,00
plus nieuwe
jaar

2013
Bestaande leden
Nieuwe leden
Inschrijving vanaf
15.09.2013:

50% van de
contributie
2013
22,50
plus nieuwe
jaar

45,00

*1 bepaald door het bestuur
*2 vast te stellen door de ALV
Voor onze nieuwe leden die na 15 september 2012 lid werden en hun contributie tot
2014 hebben voldaan, is bovenstaande slechts ter kennisgeving.
Stel je als bestaand clublid geen prijs op een continuering van het lidmaatschap van
de MB SLK Club Nederland en de bijbehorende faciliteiten, waaronder de:





persoonlijke Mercedes-Benz ClubCard;
Mercedes-Benz Magazines;
nieuwsbrieven;
toegang tot de Ledenmodule, Clublounge en het niet-openbare SLK-gedeelte
op het MercedesForum;

informeer ons dan s.v.p. vóór 31 oktober 2012.

MB SLK Club Nederland zoekt een secretaris
Binnen ons ledenbestand zijn wij op zoek naar een secretaris. Als secretaris maak je
onderdeel uit van het bestuur dat jaarlijks ongeveer zes keer voor de
Bestuursvergaderingen bijeenkomt, één keer voor de ALV en één keer voor een
externe Bestuursvergadering. Een bestuurlijke achtergrond is niet per se nodig. Een
intrinsieke werkoriëntatie is voor deze onbezoldigde nevenfunctie veel belangrijker.

Een hbo werk- en denkniveau en ervaring met verslaglegging is essentieel evenals
goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift). Tevens ben je in het
bezit een laptop en heb je een ruime computerkennis. De passie om er een succes
van te maken is bij jou aangeboren en je bezit een echte 'hands-on' mentaliteit.
De secretaris wordt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de (e-mail)
correspondentie, vooral richting de leden, aspirant-leden en donateur(s). Deze
bestuurlijke functie vraagt meer dan alleen notuleren en corresponderen. Van jou
wordt verwacht dat je:







de opvolging van de acties in de gaten houdt;
proactief meedenkt met betrokkenen en externe partijen maar bovenal
meedenkt in het belang van de leden en daarmee de MB SLK Club
Nederland;
de club bij externe vergaderingen (mede)vertegenwoordigt;
in samenwerking met de overige bestuurleden het beleid bepaalt;
ondersteuning biedt bij binnen- en buitenlandse evenementen.

Vind je het leuk om als clublid actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de
jongste telg uit de stal van Mercedes-Benz en woon je bij voorkeur in het midden van
het land? Dan zien wij jouw reactie, voorzien van een korte motivatie en curriculum
vitae, graag uiterlijk 15 november 2012 tegemoet. Wij zijn benieuwd naar de reacties
die strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Onze Club Banner op de MBAC website
Hartelijk dank aan de clubleden die ons foto’s voor onze MB SLK Club Nederland
banner stuurden op de MBAC website. Uit de ge-e-mailde foto’s is een selectie
gemaakt die via [MBAC pagina MB SLK Club NL
http://automobiel.mercedes-benz-clubs.com/SLK/Clubs/280/en/001] is te bekijken.
Door de afmetingen en bestandsgrootten was helaas niet al het ontvangen
fotomateriaal bruikbaar.
Graag vragen wij jullie aandacht voor een nieuw initiatief ten behoeve van onze SLKpagina's op de MBAC website. De MBAC heeft een nieuwe pagina aan onze
clubpagina's toegevoegd ten behoeve van SLK-filmpjes, gepubliceerd via officiële
Mercedes-Benz kanalen op YouTube. Deze webpagina met het eerste filmpje
kunnen jullie hier vinden [MBAC pagina MB SLK Club NL
http://automobiel.mercedes-benzclubs.com/Filmpjes/MB+SLK+Club+Nederland/Clubs/501/en/001]. Hebben jullie
suggesties voor meer filmmateriaal van officiële herkomst dat jullie graag op onze
clubpagina's willen zien? Laat het ons s.v.p. weten. We houden ons van harte
aanbevolen.

MB ClubCard en MB Magazines
Het einde van het jaar nadert althans, wat de aanmaak van de MB ClubCards 2012
betreft. Dit is geen beslissing van de MB SLK Club Nederland, noch een beslissing
waarop wij als club enige invloed op uit konden oefenen. Wij dienen hierin - net als
alle andere Mercedes-Benz Clubs wereldwijd - de richtlijnen vanuit het MercedesBenz Museum te volgen. Het Mercedes-Benz Museum is de eigenaar van de MB
ClubCards en aangezien zij voor kerst 2012 zo'n 80.000 ClubCards 2013
geproduceerd en uitgeleverd willen hebben, noopten hen dat tot het volgende.
Vanaf 2 september 2012 is de productie van MB ClubCards 2012 (tijdelijk) gestopt en
wordt eind dit jaar herstart. Dit betekent dat onze nieuwe leden die zich na die datum
hebben geregistreerd geen MB ClubCard 2012 meer ontvangen. Desbetreffende
clubleden ontvangen wel de Mercedes-Benz Magazines. Het laatste MB Classic
Magazine van 2012 verschijnt half november, het laatst MB Magazine van 2012
verschijnt begin december. Volledigheidshalve informeren wij jullie dat de verzending
van de MB magazines maar ook de toegang tot het openbare gedeelte van het
MercedesForum los staat van het in bezit zijn van een MB ClubCard 2012.

Voorjaar 2013 - 1ste Algemene Leden Vergadering
Nadere informatie over de eerste ALV van de MB SLK Club Nederland volgt te zijner
tijd. Wij streven ernaar deze vergadering op een centrale plek in Nederland te
organiseren.

Voorjaar 2013 - Voorjaarsrit provincie Drenthe
Nadere informatie over de datum (april 2013) en het programma wordt via de agenda
(zie Club Evenementen) op de website gepubliceerd.

Impressie 15 september 2012 - Zeeuwse Delta Route
Dat de provincie Zeeland bekend staat om haar meeste zonuren van Nederland
kwam de 21 equipes die aan de Zeeuwse Delta Route deelnamen goed van pas.
Deze, in alle opzichten, bijzonder route werd met medewerking van Mercedes-Benz
Louwerse BV georganiseerd op het voormalige eiland Schouwen-Duiveland ofwel ‘de
Kroon op Zeeland’. Directeur Pieter Louwerse had voor zijn SLK-relaties een
aantrekkelijke korting op de contributie van de MB SLK Club Nederland in petto.
Maar, daar bleef het niet bij want de door hem beschikbare gestelde prijzen voor de
winnende equipes, logen er niet om.
Na de gastvrije ontvangst met koffie en Zeeuwse lekkernijen bij het klantvriendelijke
Louwerse in Renesse, heette voorzitter Karin Oud iedereen in een korte toelichting
van harte welkom. Herkenbaar aan de door de club beschikbaar gestelde

magneetstickers én dakloos gingen de deelnemende clubleden vervolgens op pad.
De Zeeuwse Delta Route bedroeg zo’n kleine 100 kilometers die met behulp van het
routeboek werden afgelegd. Naast het routeboek waren de equipetassen ondermeer
voorzien van de fotoprijsvraag en SL Mercedes Revues, beschikbaar gesteld door
uitgever Jan Haakman uit Huizen. Iedere deelnemer ontving tevens een lunchpakket
waaruit bleek dat de plaatselijke Bakkerie en Brasserie La Vie niets te wensen
overliet wat de inwendige mens van de deelnemers betrof.
Naast gezelligheid werd de Zeeuwse Delta Route gekenmerkt door het op eigen
tempo en in ongedwongen sfeer (nader) kennismaken met de indrukwekkende
natuur- en watergebieden en tastbare geschiedenis. Waaronder de Plompe Toren en
het Watersnoodmuseum dat exclusief voor alle deelnemende clubleden
kortingvouchers verzorgde. In Dreischor, het mooiste ringdorp van Zeeland, kon op
het gemoedelijke kaffeeterras van het Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg
tegen een gereduceerde prijs, heerlijke huisgemaakte appeltaart en koffie worden
genuttigd. Naast de rust en ruimte waren er ook volop terrasmogelijkheden in de
andere pittoreske dorpjes en stadjes die in de Zeeuwse Delta Route waren
opgenomen.
Met Standrestaurant our Seaside had geen betere eindlocatie voor deze toertocht
gekozen kunnen worden. Eigenaar Rob Rameau had een telescopische kraan
ingezet om de deelnemende SLK-rijders met grote Mercedes-Benz-vlaggen naar zijn
prachtige standlocatie direct aan zee te loodsen. En, hij ging nog een stap verder
door de clubleden te voorzien van kosteloze parkeertickets die dankbaar uit handen
van de parkeerbemanning Mark werden ontvangen.
De door penningmeester Edwin van ’t Hof verzorgde prijsuitreiking werd
voorafgegaan door een spannende eliminatieronde. De verrassing was groot toen de
door Mercedes-Benz Louwerse gedoneerde waardecheques werden onthuld. Maar
liefst drie winnende equipes mochten de aantrekkelijke prijzen met een waarde van
€ 75,00, € 150,00 en € 250,00 in ontvangst nemen.
Naast de gezamenlijke SLK-passie kende dit evenement een gevarieerd karakter om
de deelnemende leden een afwisselende maar bovenal heerlijke clubdag te
bezorgen. Terugkijkend op alle reacties, is de MB SLK Club Nederland daar
wederom in geslaagd mede dankzij de paraatheid van de Mercedes-Benz Louwerse
Servicehulp die adequaat reageerde en snel ter plaatse was om de met airco- en
dakproblemen kampende equipe bij te staan.
Na de aangeboden amuse en drankjes, bleef 50% van de deelnemers gezellig
dineren en natafelen bij Strandrestaurant our Seaside waar naast de à-lacartemenu’s een speciaal en aantrekkelijk geprijsd Zeeuwse Delta Route-diner
genuttigd kon worden. Met een fantastisch uitzicht op de zee en ondergaande zon,
keken velen terug op een heerlijke verlenging van de zomerperiode.
Met dank aan de enthousiaste clubleden voor het toegezonden fotomateriaal dat als
reportage via [MercedesForum fotoalbum

http://www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=1] is te bekijken. Scrol
eventueel op de webpagina met foto’s naar beneden om de (oplopende) volgorde
voor een diapresentatie in te stellen.
PS indien het verwijderen van het e-mailadres uit onze database op prijs wordt
gesteld, vernemen wij dat graag.
Fijn weekend en een hartelijke groet,
namens het bestuur van de MB SLK Club Nederland
Karin Oud,
voorzitter

30.10.2012:
Beste aspirant- en clubleden,
Reserveer donderdagavond 29 november 2012 voor een dinerbuffet in het Haagse
Louwman Museum waar in samenwerking met Mercedes-Benz de tijdelijke expositie
Mercedes-Benz Silver Arrows 1934 - 1939 plaatsvindt.
De legendarische Grand Prixracers in deze tijdelijke expositie zijn absolute
topstukken uit de vaste collectie van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Het is
voor het eerst na bijna 80 jaar dat deze iconen in een speciale thematentoonstelling
te bezichtigen zijn buiten Duitsland. Vanzelfsprekend dat de fantastische ambiance
van het Louwman Museum in Den Haag dan ook als locatie gekozen is voor de
Mercedes-Benz Silver Arrows die in de jaren dertig furore maakten in de autosport.
Naast gezellig gezamenlijk dineren, zal er gelegenheid zijn om met andere SLKliefhebbers (nader) kennis te maken. Tevens zullen Ronald Kooijman, Huub
Dubbelman en Jan Haakman als sprekers die avond aanwezig zijn.
Voor nadere informatie over het programma dat momenteel nog in voorbereiding is,
zien wij jullie reactie graag tegemoet. Aanmelden is tot uiterlijk donderdag 15
november 2012 mogelijk. De kosten bedragen € 50,00 per persoon. Aan deze
bijzondere avond is echter een maximaal aantal gasten verbonden. Een tijdige
aanmelding wordt daarom aanbevolen.

Gentle Reminder
In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij jullie over de continuering van het
lidmaatschap van de MB SLK Club Nederland.
Uiteraard willen wij alle leden graag behouden maar voor hen die de mededeling
mogelijk niet hebben gelezen hiermee een herhaling daarvan waarbij de
reactietermijn met één dag is verlengd (tot en mét 31 oktober 2012).

Voor onze nieuwe leden die na 15 september 2012 lid werden en hun contributie tot
2014 hebben voldaan, is deze mededeling slechts ter kennisgeving.
Voor onze bestaande clubleden bedraagt de contributie bij verlenging € 45,00 mits,
die vóór 15 november 2012 is overgemaakt (onder vermelding van naam en
kenteken).
Overigens werken wij (nog) niet met acceptgiro's. De MB SLK Club Nederland
bevindt zich nog in het oprichtingsjaar. Wellicht gaan wij in de toekomst, als het
ledenaantal dat rectificeert over op acceptgiro's.
In onderstaand overzicht is na te lezen hoe de contributiebepaling is vastgesteld.
Contributiebepaling (in Euro’s)
2012
Nieuwe leden
Inschrijving vanaf
15.09.2012:

contributie admin.kosten
30,00

totaal

nb

0,00

30,00

45,00

15,00

75,00

45,00
45,00

0,00
15,00

45,00 *1
60,00

15,00

82,50 *2

50% van de
contributie
2012
15,00
plus nieuwe
jaar

2013
Bestaande leden
Nieuwe leden
Inschrijving vanaf
15.09.2013:

50% van de
contributie
2013
22,50
plus nieuwe
jaar

45,00

*1 bepaald door het bestuur
*2 vast te stellen door de ALV
Stel je als bestaand clublid geen prijs op een continuering van het lidmaatschap
vanaf 1 januari 2013 en de bijbehorende faciliteiten, waaronder de:





persoonlijke Mercedes-Benz ClubCard;
Mercedes-Benz Magazines;
nieuwsbrieven;
toegang tot de Ledenmodule, Clublounge en het niet-openbare SLK-gedeelte
op het MercedesForum

informeer ons dan s.v.p. uiterlijk 31 oktober 2012.

In het vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, kijken wij ernaar
uit alle bestaande leden in het nieuwe jaar als clubleden te mogen behouden. Mocht
de betaling reeds onderweg of inmiddels overgemaakt zijn, negeer dan s.v.p. deze
gentle reminder.

MB SLK Club Nederland zoekt een webmaster
De MB SLK Club Nederland is voornemens om, naast de huidige SLK-pagina via
www.mbac.nl, een eigen website te ontwikkelen. Deze website wordt niet alleen een
belangrijk communicatiemiddel ten behoeve van onze aspirant- en clubleden maar
ook een informatiebron voor alle SLK-liefhebbers die op zoek zijn naar het laatste
nieuws omtrent hun favoriete cabrio.
Binnen ons ledenbestand zoeken wij daarom een ervaren webmaster die vanuit een
onbezoldigde nevenfunctie zijn of haar innovatieve drive kwijt wil, creatief is én snel
schakelt. Als webmaster maak je geen deel uit van het bestuur. Het bijwonen van
bestuursvergaderingen zal met name in de aanloop c.q. realisatie van de website
van toepassing zijn en daarna op incidentele basis.
De beoogde webmaster:










ontwikkelt en onderhoudt de website;
garandeert dat gebruikers toegang hebben tot de website;
adviseert het bestuur bij een zakelijke benadering (klant-leverancier) omtrent
informatiedienstverlening en al haar facetten;
heeft een hbo werk- en denkniveau;
adviseert bij de wensen en eisen van de (toekomstige) functionaliteit(en);
bewaakt toeleveranciers en besteedt in overleg met het bestuur mogelijk delen
uit aan derden;
heeft een uitstekende kennis van websitebeveiliging;
houdt andere media in de gaten en doet linkvoorstellen indien relevant;
volgt de ontwikkelingen op het gebied van internet.

Vind je het leuk om als clublid actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de
jongste telg uit de stal van Mercedes-Benz? Wij zijn benieuwd naar jouw
vakmanschap en websitereferentie(s). Jouw reactie, voorzien van een korte motivatie
en curriculum vitae, zien wij graag uiterlijk 1 december 2012 per e-mail tegemoet. De
reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Voorjaar 2013 - 1ste Algemene Leden Vergadering
Nadere informatie over de eerste ALV van de MB SLK Club Nederland volgt te zijner
tijd. Wij streven ernaar deze vergadering op een centrale plek in Nederland te
organiseren.

Voorjaar 2013 - Voorjaarsrit provincie Drenthe
Nadere informatie over de datum (april 2013) en het programma wordt via de agenda
(zie Club Evenementen) op de website gepubliceerd.

Wellicht tot de 29ste november of een van de volgende evenementen waar wij jullie
graag verwelkomen!
PS indien het verwijderen van het e-mailadres uit onze database op prijs wordt
gesteld, vernemen wij dat graag.
Fijne avond en een hartelijke groet,
namens het bestuur van de MB SLK Club Nederland
Karin Oud,
voorzitter

31.12.2012:
Beste clubleden,
Met genoegen informeren wij jullie dat Arnoud Daan als secretaris tot het bestuur is
aangetreden. Met de komst van Arnoud is het bestuur op volle sterkte en nog beter
in staat om ‘het gas erop te houden’. Althans, terugkijkend op 2012 als
oprichtingsjaar van de MB SLK Club Nederland had veel weg van even knipperen
met de ogen en voorbij was het weer….

Introductie Arnoud Daan
Hallo, ik ben Arnoud Daan en woon samen met Monique en onze drie zonen in
Afferden - Land van Maas en Waal. Sinds we SLK rijden, zijn we helemaal
Mercedes-Benz adept. Ik weet nog goed dat wij in augustus 2011 in het nieuwe
model SLK een proefrit maakten en allebei in één slag dolenthousiast zijn geworden
over de SLK. Een paar maanden later was het zover; de SLK stond bij ons op de
oprit. Monique rijdt er een paar keer in de week mee naar haar werk. Heel vaak kan
dat open; zelfs in deze wintermaanden.
In het dagelijks leven houd ik me bezig met de financiën van een grote
verzekeringsmaatschappij. Naast een druk gezinsleven met onze drie pubers houden
Monique en ik ervan om erop uit te trekken. Lekker toeren door Nederland en de
buurlanden; weg van de snelweg. Dit is ook de reden dat we ons snel aansloten bij
de MB SLK Club Nederland. Met gezellige mensen lekker toeren door ons prachtige
Nederland. Een borrel en lekker happen, horen daar helemaal bij. Als secretaris heb

ik veel zin om Karin en Edwin te helpen bij de verdere ontwikkeling van deze jonge
automotiveclub.

SamenLekkerKarren onze drive en passie nu in SL Mercedes Revue
In de kiosken en Nederlandse tijdschriftenwinkels ligt nu uitgave nummer 5 van het
tijdschrift ‘SL Mercedes Revue’ met daarin onder andere maar liefst vier pagina’s
over de MB SLK Club Nederland. Het interview is via onze website [MBAC pagina
MB SLK Club NL
http://automobiel.mercedes-benz-clubs.com/_more/1068/MB-SLK-ClubNederland/280/en/001] na te lezen. Voor de geïnteresseerden is het complete
tijdschrift maar ook voorgaande edities online aan te schaffen via
http://www.magzine.nu/magazine/SL-Mercedes-Revue/2012/5.

Terugblik Silver Arrows Dinerbuffet in het Louwman Museum
Voor de MB SLK Club Nederland stond donderdagavond 29 november 2012 in het
teken van de tijdelijke expositie Mercedes-Benz Silver Arrows 1934 - 1939. Een
unieke expositie want deze legendarische Grand Prix-racers zijn absolute topstukken
uit de vaste collectie van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Het is voor het
eerst na bijna 80 jaar dat deze iconen in een speciale thematentoonstelling te
bezichtigen zijn op Nederlandse bodem.
Na ontvangst en het dinerbuffet werd in de theaterzaal van het museum een film
gepresenteerd met nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit lang vervlogen tijden met
de Silver Arrows in de hoofdrol. Huub Dubbelman (Mercedes-Benz Nederland) en
Jan Haakman (SL Mercedes Revue) verzorgden het voorwoord waarna de
rondleiding met Ronald Kooyman, Managing Director van het Louwman Museum
startte door ‘s werelds oudste privécollectie die meer dan 230 automobielen omvat.
Na afloop was er een gezellig samenzijn en ontving iedereen het boek MercedesBenz Silver Arrows 1934 - 1939 dat hen ongetwijfeld met veel plezier doet
terugdenken aan deze bijzondere avond.
Met een enorme verscheidenheid aan musea, laten slechts enkele zo’n een
ongelooflijke indruk achter. Het Louwman Museum in Den Haag is daar één van.
Vanzelfsprekend dat het Louwman Museum als locatie gekozen is voor de
Mercedes-Benz Silver Arrows die in de jaren dertig furore maakten in de autosport.
Naast de indrukwekkende Silver Arrows, heeft het museum vele topstukken in de
vaste collectie. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Mercedes-Benz SSK uit 1929 nog
volledig in originele staat. Er mag dan de laatste jaren veel te doen zijn rondom de
elektrische auto. De Louwman collectie herbergt unieke elektrische automobielen uit
1912 die om verschillende en praktische redenen vooral geliefd bij vrouwelijke
bestuurders waren. Andere topstukken zijn bekend uit de films ‘Goldfinger’ en ‘The
Godfather’ of hadden Winston Churchill, Elvis Presley of prins Bernard als eigenaar.

Nog niet in de gelegenheid geweest om het Louwman Museum en de tijdelijke Silver
Arrows expositie te bezoeken? Dan hebben we goed nieuws! De expositie wordt
namelijk verlengd tot en met 3 februari 2013 én op vertoon van de nieuwe MB
ClubCard 2013 ontvangen de clubleden een korting van € 2,50 per persoon op de
entree voor het gehele museum (maximaal twee personen per MB ClubCard 2013).
Nadere informatie is in de begeleidende brief bij de MB ClubCard 2013 na te lezen.
Met dank aan de enthousiaste clubleden voor het toegezonden fotomateriaal dat
onder andere via de volgende links is te bekijken:


[MBAC pagina MB SLK Club NL http://automobiel.mercedes-benzclubs.com/_more/1117/MB+SLKClub/280/en/001?PHPSESSID=b56ed9c4c5ac07eb3e404be93f131773]
[MercedesForum fotoalbum
[http://www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=4356&sid=599e5b
92a52a6f2be148a65cff066b37 ]



MB SLK Club Nederland zoekt een webmaster * herhaalde oproep *
De MB SLK Club Nederland is voornemens om, naast de huidige SLK-webpagina op
www.mbac.nl een eigen website te ontwikkelen. Deze website wordt niet alleen een
belangrijk communicatiemiddel ten behoeve van onze aspirant- en clubleden maar
ook een informatiebron voor alle SLK-liefhebbers die op zoek zijn naar het laatste
nieuws omtrent hun favoriete cabrio.
Binnen ons ledenbestand zoeken wij daarom een ervaren webmaster die vanuit een
onbezoldigde nevenfunctie zijn of haar innovatieve drive kwijt wil, creatief is én snel
schakelt. Als webmaster maak je geen deel uit van het bestuur. Het bijwonen van
bestuursvergaderingen zal met name in de aanloop c.q. realisatie van de website
van toepassing zijn en daarna op incidentele basis.
De beoogde webmaster:










ontwikkelt en onderhoudt de website;
garandeert dat gebruikers toegang hebben tot de website;
adviseert het bestuur bij een zakelijke benadering (klant-leverancier) omtrent
informatiedienstverlening en al haar facetten;
heeft een hbo werk- en denkniveau;
adviseert bij de wensen en eisen van de (toekomstige) functionaliteit(en);
bewaakt toeleveranciers en besteedt in overleg met het bestuur mogelijk delen
uit aan derden;
heeft een uitstekende kennis van websitebeveiliging;
houdt andere media in de gaten en doet linkvoorstellen indien relevant;
volgt de ontwikkelingen op het gebied van internet.

Vind je het leuk om als lid actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van onze
jonge automotiveclub? Wij zijn benieuwd naar jouw vakmanschap en
websitereferentie(s). Jouw reactie, voorzien van een korte motivatie en curriculum

vitae, zien wij graag uiterlijk 31 januari 2013 per e-mail tegemoet. De reacties worden
strikt vertrouwelijk behandeld.

MB ClubCard voordelen
Het MB ClubCard menu is vernieuwd! Graag brengen wij dat hiermee onder jullie
aandacht:[MB ClubCard http://automobiel.mercedes-benzclubs.com/MB_ClubCard/506/en/001]

MB SLK Club Nederland zoekt voor haar ALV kascommissieleden
De voorbereiding voor de eerste ALV, op een centrale plek in Nederland, is in volle
gang. Voor de ALV zijn wij ten behoeve van de kascommissie op zoek naar één of
twee leden. De kascommissie wordt benoemd tijdens de eerste ALV die op een
nader te bepalen datum plaatsvindt. Formeel zal de kascommissie de 'handel en
wandel' (gevoerd beleid) van het bestuur en haar financiële administratie nagaan.
Heb je ervaring en interesse om als kascommissielid verbonden te zijn aan de MB
SLK Club Nederland? Dan zien wij jouw gemotiveerde reactie graag uiterlijk 31
januari 2013 tegemoet. Reacties worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Voorjaar 2013 - Voorjaarsrit provincie Drenthe
Nadere informatie over de datum en het programma wordt via de agenda (zie t.z.t.
Club Evenementen) op de website gepubliceerd.

Een gezond en in alle opzichten zorgeloos 2013 toegewenst met veel mooie,
sportieve en veilige kilometers. Graag tot ziens bij onze eerste ALV of een van
de komende evenementen waar wij jullie graag nader over informeren.
Met een hartelijke groet,
namens het bestuur van de MB SLK Club Nederland
Karin Oud,
voorzitter

