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Beste leden,
Vooraankondiging SLK fabrieksbezoek
Zoals jullie wellicht weten is Mercedes-Benz voornemens om te stoppen met de productie
van de SLK/SLC. Het is daarom leuk om nog een keer in de SLC/SL-fabriek te kijken naar
de productie van het door ons zo geliefde model.
We hebben Mercedes Benz Bremen bereid gevonden om daarom haar fabriekshal nog een
keer te openen speciaal voor de MB SLK Club Nederland. Er zijn twee mogelijkheden:
- woensdag 13 november om 9 uur
- donderdag 21 november om 9 uur
Het bezoek aan de fabriek in Bremen duurt ongeveer twee uur en de rondleiding is in het
Duits. De kosten bedragen EUR 10,- per deelnemer. Het is mogelijk dat een lid en zijn/haar
vaste bijrijder intekenen voor dit evenement. Per dag zijn er maximaal 20 bezoekers
toegestaan. Een eventuele voorovernachting etc. moet je zelf verzorgen.
We hebben geen rit naar Bremen georganiseerd. Het is leuk als je met de SLK komt maar
dat is bij dit evenement niet verplicht.
Omdat er maar beperkt plaatsen beschikbaar zijn en we iedereen evenveel kansen willen
geven zullen we de webwinkel openen op een vast moment. Dit is zaterdag 14 september

om 20.00 uur. Voor 20.00 uur is de webwinkel even ‘uit de lucht’. Om in te schrijven kun je
vanaf 20.00 uur deze linkjes gebruiken:
< 13 november Fabrieksbezoek Bremen
< 21 november Fabrieksbezoek Bremen
Vooraankondiging ALV
Op zaterdag 2 november houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Als locatie
hebben we dit jaar Dordrecht gekozen. We juichen altijd de komst van veel leden toe en
daarom hebben we naast de ALV afspraken gemaakt voor het bezoek aan het automuseum
van Marcel Wust en hebben we daarnaast een korte route uitgezet. De agenda en
documenten van de ALV sturen we jullie later. In ieder geval zullen de volgende onderwerpen
zijn geagendeerd voor de ALV:
-

Jaarrekening en Jaarverslag 2018
Verslag van de kascommissie
Decharge bestuur 2018
Begroting en contributie 2020

Een groot deel van de agenda zullen we wijden aan de opzet en organisatie van
evenementen en de evenementenkalender 2020.
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Indien jullie vragen of onderwerpen voor de ALV hebben horen we dat graag. Je kan
daarvoor mailen naar Irma (secretaris@mbslkclub.nl).
Stukje Brabants historie
Ad en Yvonne hebben een prachtige route uitgezet voor zondag 22 september. Er zijn nog
plaatsen beschikbaar. De rit start bij het historische kasteel Heeswijk.De rit gaat via dorpjes,
langs meerdere kastelen, onder andere kasteel Herlaer in St. Michielsgestel, kasteel Maurick
in Vught en kasteel Nemelaer in Haaren. Onderweg zijn er genoeg gelegenheden om te
lunchen, één daarvan is in kasteel Maurick. De rit gaat ook langs kamp Vught. In Dinther
komen we langs de Kilsdonkse molen. Dit is een korenmolen en een oliemolen. Het is een
bijzondere molen, want hij kan door wind of door water worden aangedreven. Hiervan is er
maar één in heel Europa. De rit is ongeveer 140 km lang en gaat voor het grootste gedeelte
over hele kleine weggetjes. < Inschrijven kan tot en met zaterdag 14 september.
Tourevenement oktober
Op

zondag

6

oktober

houden

we

een

tourevenement

in

Noord

Holland

-

West

Friesland. Startlocatie etc. is nog niet definitief, maar zodra we alles rond hebben dan laten
we het jullie weten.
Met vriendelijke groet,
Arnoud, Irma, Marcel, Bert en Pieter.
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