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JUNI 2016

Beste leden,
Het is al weer bijna zomer 2016, hét jaargetijde bij uitstek om van de SLK te genieten. Maar ook in het afgelopen
voorjaar waren we als club weer actief. Ons ledenaantal blijft groeien, inmiddels hebben we ruim 170 leden, er
zijn dus steeds meer mensen die genieten van onze clubactiviteiten. Dat stimuleert om door te gaan!

Vacature bestuurslid evenementen
Het bestuur is op zoek naar iemand die de plaats van Gerry gaat innemen, want Gerry heeft aangegeven na haar
bestuurstermijn van 3 jaar de functie van bestuurslid evenementen graag te willen overdragen aan een ander.
Gerry heeft in deze periode een fantastische klus geklaard en mede door haar worden er jaarlijks 6 tot 7
evenementen met groot succes georganiseerd. Waar in het begin van de MB SLK Club de evenementen vooral
door bestuursleden zijn georganiseerd heeft Gerry het voor elkaar gekregen dat de evenementen steeds meer
door leden worden georganiseerd. Zo’n organisatietalent zoeken we ook voor de vanaf eind 2016 beschikbare
functie bestuurslid evenementen.
Lijkt het jou een uitdaging om vanuit het bestuur de regie te voeren over de organisatie van evenementen? Ben jij
een 'organiser' die graag heldere afspraken maakt en waarborgt dat evenementen een groot succes worden?
Taken die bij de functie horen:
•
•
•
•
•
•

Zorgdragen voor de goede regie en coördinatie van de te organiseren evenementen
Initiëren van evenementen en hulp bieden bij het vormen van commissies voor de organisatie ervan
Communicatie van de evenementen
Afspraken maken met MB dealers, restaurants, etc.
Beschikt over vaardigheden met word, excel, powerpoint
Pré: ervaring met navigatiesoftware (garmin, tomtom)

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Arnoud Daan (voorzitter@mbslkclub.nl).
Nieuwe penningmeester
Omdat Edwin in verband met een studie over aanzienlijk minder vrije tijd beschikt is er gezocht naar een nieuwe
penningmeester. Marcel Kuijt heeft de taak van penningmeester op zich genomen. Hij is ervaren in de financiële
wereld, en hij heeft het volste vertrouwen van de leden gekregen tijdens de algemene ledenvergadering. We zijn
blij met zijn toetreding tot het bestuur.
Edwin heeft inmiddels als bestuurslid afscheid genomen, maar blijft natuurlijk gewoon lid. Hij heeft altijd een
degelijk financieel beleid gevoerd, en er mede voor gezorgd dat de club ook financieel gezond is. Edwin,
nogmaals heel erg bedankt!
Evenementen:
Wat er onder meer nog komt:
De Liemers tussen Rijn en IJssel
Op 9 juli is er een rit door de Liemers, beter bekend
als het zuidelijk deel van de Achterhoek. We
starten in Arnhem bij Mercedes dealer Wensink, en
rijden langs vooral smalle weggetjes langs de Rijn
richting enkele van de vele kastelen die de
Achterhoek rijk is. Genietend van het schitterende
landschap komen we rond de middag op een heel
bijzondere cultuurhistorische plaats aan, waar een
lunch voor ons klaarstaat. Daarna rijden we verder
om uiteindelijk in Elst uit te komen bij Landgoed
Welderen. Overigens: Inschrijven kan nog tot 26
juni.
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Flanders Fields
Franky en Isabelle Opsomer hebben een schitterende route
uitgezet die vol zit met geschiedenis uit een zeer donkere
periode aan het begin van de twintigste eeuw. Op de
powerpoint presentatie op onze website is veel informatie
en beeldmateriaal over deze tocht opgenomen. De route
wordt gereden op 13 augustus in de omgeving van Ieper (B
De inschrijving is inmiddels geopend. Het is mogelijk om
een of twee overnachtingen bij te boeken. Omdat de
hotelreserveringen op 30 juni al moeten zijn vastgelegd is :
Inschrijven mogelijk tot 26 juni.
MBAC evenement
Eens in de 2 jaar organiseert de MBAC een evenement voor alle aangesloten leden, dus ook voor de leden van
de MB SLK Club. Op de website van de MBAC staan de links waarmee je je alvast kunt inschrijven. De
uitnodiging en het programma van de MBAC staan ook op onze website. Of we als SLK Club nog iets extra’s
doen deze dag is nog niet bekend. Mocht dat zo zijn dan melden we dat nog. Omdat er sprake is van een
‘vroegboekkorting’ willen we jullie deze informatie nu niet onthouden. Het evenement is op 25 september.
Wat we al hebben gehad

Nieuwjaarsreceptie:
Voor het eerst in het bestaan van onze club hielden we een
nieuwjaarsreceptie. De winter is niet bij uitstek de periode
voor een cabriorit, maar leden gaven aan elkaar ook in de
wintermaanden weer eens te willen spreken.
Een mooie aanleiding om een nieuwjaarsreceptie te
organiseren. Op een interessante locatie ontmoetten we
elkaar. Bovendien was het een goed moment om kennis te
maken met een behoorlijk aantal nieuwe leden. Gezellig!
foto’s staan op de website.

Bos en Waterweg
Onze eerste rit in 2016. We vertrokken bij
Mercedes dealer Wensink in Zwolle voor een
aantrekkelijke route. Schrik bij Cees, die de rit tot
in de perfectie had georganiseerd. De
noodzakelijke oversteek van de IJssel leek in het
water te vallen i.v.m. pech van de pont. Gelukkig
zijn er meer pontjes. Cees had voor een
prachtige route gezorgd die bovendien voorlopig
de geschiedenis ingaat als het best bezochte
evenement. Nieuw, en een slimme zet van Cees,
het deel van de route na de lunch werd voor de
helft van de deelnemers “rechtsom” gereden, de
andere helft reeds “linksom” gevolg, je kwam heel wat SLK’s tegen onderweg! Ook hiervan staan de foto’s op de
website.
SLK #eTour Bloesemtocht
Op 1 mei hebben we met 32 SLK’s de SLK #eTour
Bloesemtocht in de Betuwe gereden. De timing van een
bloesemtocht is altijd wat lastig te plannen. Na overleg met
een aantal fruittelers een paar weken voor de start bleek 1
mei een zeer gunstige datum omdat dat weekend de
meeste fruitbomen in bloei staan. Ondanks het koude en
natte weer voorafgaand aan de week van 1 mei bleek de
peer nog steeds in bloei te staan en was de appel aan het
uitlopen. Daarmee voldoende gelegenheid om te genieten
van prachtige stukjes in deze route zoals de Appeldijk in
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Marienwaerdt en de boomgaarden rondom Kesteren, Buren, Asperen en Beesd.
We hebben dit evenement ook aangegrepen om de in 2015 aangeschafte Garmin in praktijk te brengen. Met de
inzet van de Garmin bleek het relatief eenvoudig om een route in korte tijd te ontwikkelen en door te vertalen naar
aanwijzingen in een route boek. Bij het narijden van de route bleek hoe goed de aanwijzingen van Garmin al zijn.
Daarmee werd de SLK #eTour Bloesemtocht de eerste route die zowel in ‘traditioneel’ routeboek (pdf bestand)
werd aangeboden als in elektronische vorm (gpx-bestand voor de Garmin). We beantwoorden daarmee aan een
vraag van leden om routes ook in digitaal format aan te bieden. Er waren zelfs leden die de garmin route hebben
omgezet naar een TomTom format en met de TomTom ook de route goed konden rijden.
Al met is de SLK #eTour een geslaagd experiment waar we graag verder follow-up aangeven. Zo biedt deze wijze
van organiseren de mogelijkheid om snel en op zeer korte termijn een route te ontwikkelen. Ideaal voor de
organisatie van tochten waarbij het weer een cruciale factor is zoals een tocht langs de bloemenvelden bij Lisse
of een Elfstedentocht bij vorst (maar geen sneeuw). Als er leden zijn die op deze wijze een route willen
organiseren neem dan contact op met evenementen@mbslkclub.nl. We plannen het graag in of ondersteunen
graag daarbij. Ook is het mogelijk om de Garmin van de Club hiervoor te gebruiken.
Foto’s van de bloesemtocht zijn te vinden op de website van de MB SLK Club NL

Poetsclinic Mequiar’s
Sterren moeten schitteren dus is het goed om te weten hoe je
je SLK optimaal laat stralen. Op zaterdag 7 mei leerden we bij
Mequiar’s het vier stappenplan. We kregen anekdotes,
voorbeelden van hoe het niet moet, maar vooral een
motiverende presentatie voorgeschoteld. Deelnemers gaven
aan dat ze veel geleerd hadden, terwijl we toch echt al
dachten dat we wel wisten hoe je een auto wast en poetst.
Ook hier: foto’s

3 daagse Limburg en Ardennen
Op vrijdag 10 juni werden we gastvrij ontvangen bij ASV in
Veghel. De voorzitter feliciteerde twee jarigen, en na de
toespraakjes van onze voorzitter en de mensen van ASV
werden we op originele wijze “ingevlagd” voor de rit richting
ons hotel in Valkenburg. Ben had een prachtige route
uitgezet, waarbij we o.a. Thorn aandeden. Een deel van de
leden reed de route vanuit het routeboek, anderen
gebruikten de Garmin. Een van onze leden had de route
omgezet naar de Tomtom, en beschikbaar gesteld zodat
ook een deel van de leden met de Tomtom reed. Voor elk
wat wils dus. Roadboek of GPS, in elk geval heeft iedereen
ons hotel gevonden, waar we konden genieten van het
dinerbuffet.
De volgende ochtend moesten we vroeg op want er stond veel op het programma, en er was op meerdere
plaatsen redenen om even uit de SLK te stappen: het Drielandenpunt met de grenspaal, Monschau (D),
Francorchamps, Watervallen van Coo maar ook de vele Belgische dorpjes met ieder hun eigen kroegje of terras.
Op zondag reden we een route van 105 kilometer.
Deze route pakte eerst nog wat Limburgse heuveltjes, ging vervolgens langs een aantal kastelen en volgde de
Maas tot aan Baarlo waar iedereen nog wat kon drinken of eten.
Ondanks de diverse regenbuien op zaterdagmiddag en zondag kunnen we toch weer spreken van een zeer
geslaagd evenement.
Foto’s vind je op de website.
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En verder
Nadat er vorig jaar een website ‘op poten is gezet’ is er dit jaar de mogelijkheid toegevoegd om aanmeldingen en
betalingen via de webwinkel te laten lopen. Toen we na het nodige testen live gingen was het even spannend,
maar gelukkig bleek alles te werken zoals bedacht. Nu het staat scheelt het ons als bestuur veel werk, en we
denken dat het nu ook voor leden gemakkelijker is om je aan te melden en te betalen.
SLC
De SLK wordt niet meer (onder die naam) gemaakt, maar heet nu SLC. Feitelijk is het dezelfde auto (met een
facelift), dus is ook de SLC welkom bij onze club. Dit hebben we ook zo afgesproken op onze laatste algemene
ledenvergadering. Dit betekent wel dat we binnenkort de statuten moeten aanpassen, om ook de SLC te kunnen
toelaten.

Tot slot:
2012-2017 1e Lustrum MB SLK Club Nederland
Volgend jaar willen we met alle clubleden op gepaste wijze ons eerste lustrum vieren. Noteer daarom alvast het
weekend van 22 en 23 april 2017 in de agenda! Jeff Hercules en de secretaris hebben een speciaal tweedaags
programma samengesteld om er een onvergetelijk evenement van te maken.
We starten met de ALV op een centrale plaats in Nederland op zaterdag en gaan daarna een prachtige route
rijden. We eindigen de eerste dag op een unieke locatie waar het diner en een swingend feest zullen
plaatsvinden. De volgende dag gaan we de route vervolgen en eindigen we met een lunch.
In september maken we meer details bekend. Dus.......save the date!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van MB SLK Club Nederland
Algemeen: info@mbslkclub.nl
Voorzitter: voorzitter@mbslkclub.nl
Penningmeester: penningmeester@mbslkclub.nl
Secretaris: secretaris@mbslkclub.nl
Evenementen: evenementen@mbslkclub.nl
Communicatie: communicatie@mbslkclub.nl
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