NIEUWSBRIEF
NOVEMBER 2015

Beste clubleden,
Een succesvol SLK Clubjaar 2015 ligt al weer bijna achter ons. We startten het seizoen met een ALV
en de “Tulpenrit” op 11 april, gevolgd door “Faszination
Mercedes” op 26 april, de “Friese Veen- en Wouden route”
op 16 mei, de “Zwarte Woudroute’’ (ons eerste en gelijk
zeer geslaagde meerdaagse evenement) van 19 tot en met
22 juni, De ‘Hoekse Waard’ route op 26 juli, de mooie route
“Langs Molens en Kappellekes” op 29 augustus. Op 21
september was er een fabrieksbezoek in Bremen voor 15
leden en op 27 september de “Gelderse poets en
dorpenroute”. Een korte ALV en een rit door de Zaanstreek
en Zuid-Kennemerland op 25 oktober werd in stijl afgesloten
bij het landgoed “Duin en Kruidberg” in Santpoort. Het waren
stuk voor stuk prachtige evenementen!
We willen alle organisatoren nog eens hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet.
(Foto)verslagen staan op onze website op de pagina met ”Rit verslagen”.
Hier kun je ook nagenieten van alle mooie jaren Samen Lekker Karren tot nu.
Aan het eind van deze nieuwsbrief een oproep voor een penningmeester. Wie komt ons gezellige en
energieke bestuur versterken?

Evenementenkalender
Misschien is het seizoen ten einde maar de activiteiten stoppen niet.
Op veler verzoek plannen we voor zaterdag 16 januari 2016 een informele Nieuwjaarsborrel, meer
informatie volgt nog.
Meerijden met een “race SLK” ?
Op zondag 29 november 2015 vanaf 9:30 uur is de
presentatie van de eerste geprepareerde SLK’s op circuit
park Zandvoort. Jij kunt daar ook bij zijn.
Wij als MB SLK Club Nederland zijn uitgenodigd, en zijn met
vijf SLK’s op de paddock aanwezig. Als jij ook komt wil men
graag dat je je vooraf even aanmeldt bij info@slkcup.nl
Voor meer informatie zie de website van de SLK Cup

Seizoen 2016
In 2016 staan er maar liefst 9 evenementen op het programma.
De opening is op zaterdag 16 april bij Mercedes-Benz dealer Wensink in Zwolle. Na een ALV waarin
we het financiële jaar 2015 afsluiten gaan we voor een prachtige puzzelrit langs de IJssel en over de
Veluwe.
In juni staat voor het eerst een “Weekend evenement” gepland waarbij je behalve het gehele weekend
ook alleen op één dag kunt deelnemen.
Het meerdaagse evenement is in augustus in de Waalse en Franse Ardennen.
Wegens groot succes in de voorgaande jaren staan ook dit jaar weer een poetsclinic, Classic Parks
dag, fabrieksbezoek Bremen en het MBAC evenement op de kalender.
Ben je al nieuwsgierig en enthousiast geworden bezoek dan onze evenementenpagina.
Laat je prettig verrassen!
Gerry Heilig-Dimova, evenementencommissaris
evenementen@mbslkclub.nl
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Contributie 2016
Tijdens de ALV van 25 oktober j.l. is besloten de contributie
niet te wijzigen ten opzichte van 2015. De contributie voor
2016 is daarmee vastgesteld op EUR 45,00 voor bestaande
leden. Mocht u nog niet betaald hebben:
NL69 ABNA 0558 752 977 (BIC: ABNANL2A)
tnv: MB SLK Club Nederland
onder vermelding van: 'Contributie 2016', jouw lidnummer
(zie voorzijde Mecedes-Benz ClubCard of in de
Ledenmodule) en het kenteken van jouw SLK.

Oproep Check je gegevens!
Regelmatig komt het verzoek bij het bestuur om gegevens te
wijzigen in het ledenbestand.
Om fouten te voorkomen en efficiëntie te verhogen kunnen de
leden dit zelf doen via de ledenmodule. Op de website onder
het kopje ‘Vereniging’ kun je ‘ledenmodule’ aanklikken. Je
moet dan het lidnummer en wachtwoord in te voeren.
Mocht je je lidnummer niet weten, kun je dit vinden op de
Mecedes-Benz ClubCard.
Ben je het lidnummer dan wel wachtwoord vergeten, kun je een berichtje sturen naar
secretaris@mbslkclub.nl . Ik zal je dan een nieuw wachtwoord verstrekken dan wel het lidnummer
doorgeven. In de ledenmodule kun je diverse informatie toevoegen en aanvinken zoals een foto van
jouw auto, type, enz.
Om de ledenadministratie goed te laten werken, is het belangrijk dat de gegevens up to date zijn!
Controleer daarom vandaag nog je gegevens in de ledenmodule!
Rachel de Jong-Gosselink, secretaris
secretaris@MBSLKClub.nl

Garmin Zumo 590
We hebben voor de club een navigatiesysteem gekocht
waarmee het nog makkelijker wordt om een route voor onze
club voor te bereiden. Het systeem dat we hebben gekozen is
eigenlijk bedoeld voor motorrijders en heeft de functionaliteit
om met een motorkaart de leukste weggetjes uit te kiezen.
Te samen met het programma kan de route op het navigatiesysteem en op de computer (Windows of
Apple) uitgewerkt worden. Voor iedereen die een route wil voorbereiden stellen we de Garmin
beschikbaar. We zullen er voor zorgen dat er een korte instructie bijgedaan wordt om de route te
bewerken op de computer om zo een routeboek samen te stellen.
Wil je een route voorbereiden en daarbij gebruik maken van de Garmin?
Laat het ons weten per e-mail evenementen@mbslkclub.nl en we regelen dat je snel aan de slag kunt.

Rubiek te koop
Heb je iets te koop of ben ze op zoek naar iets dat SLK gerelateerd is? Sinds kort heeft de website
een rubriek “Te Koop”. Mail je berichtje en eventueel foto naar communicatie@mbslkclub.nl.
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MB SLK Club Nederland zoekt een penningmeester
Binnen ons clubledenbestand zijn wij op zoek naar een
penningmeester. De penningmeester beheert de financiën
van de club, is verantwoordelijk voor de boekhouding en de
financiële transacties, adviseert het bestuur over het
financieel beheer en stelt de begroting en het financieel
jaarverslag op. Zeer gewenst is een financiële achtergrond,
met voldoende kennis van het voeren van een boekhouding,
het regelen van bankzaken en Microsoft Excel waarin we de
administratie voeren. Uiteraard ben je punctueel en bezit je
een 'hands-on' mentaliteit.
Van jou wordt verwacht dat je:
- de financiële positie van de vereniging strak bewaakt;
- proactief meedenkt met betrokkenen en externe partijen maar bovenal meedenkt in het
belang van de leden en daarmee de MB SLK Club Nederland;
- in samenwerking met de overige bestuurleden het beleid bepaalt;
- ondersteuning biedt bij de organisatie van de activiteiten van de club.
Als penningmeester maak je onderdeel uit van het bestuur dat jaarlijks ongeveer zes keer voor de
bestuursvergaderingen bijeenkomt en één keer voor de ALV. Een bestuurlijke achtergrond is niet per
se nodig. Vind je het leuk om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van onze mooie club?
Dan zien wij jouw reactie graag per e-mail secretaris@mbslkclub.nl tegemoet.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Arnoud Daan voorzitter@mbslkclub.nl of de huidige
penningmeester, Edwin van ’t Hof penningmeester@mbslkclub.nl.
Wij zijn benieuwd naar de reacties die strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van MB SLK Club Nederland
Algemeen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Evenementen:
Communicatie:
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