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PROOST!  
Allereerst wil ik u namens het AACN- 
bestuur een flitsend en voorspoedig 
2012 toewensen! 
Een nieuw jaar en een nieuw 
verschijnsel: de digitale AACN-
Nieuwsbrief! 
GEEN vervanger van het clubblad, wel 
een aanvulling. We willen u als AACN-
lid vaker informeren over actuele 
ontwikkelingen. Met een digitale 
nieuwsbrief houden we de kosten 
minimaal en kunnen we u snel 
informeren over de laatste 
ontwikkelingen van het eerstvolgende 
evenement en u op de hoogte houden 
van “vers” Audinieuws.  
 

E-mailadressen:  
We kunnen u alleen mailen als we uw 
e-mailadres kennen. Dus geef 
wijzigingen svp omgaand door aan 
ledenadministratie@audiclub.nl. En 
kent u een clublid dat deze brief niet 
heeft ontvangen? Stuur deze brief dan 
svp aan hem of haar door! 
 

Website: 

Het bestuur is samen met onze web-
master, Peter de Jong, bezig om de 
inhoud van Audiclub.nl sneller aan te 
passen en dus actueler te maken. 
Verder hebben we plannen om 
Audiclub.nl meer te gaan gebruiken 
voor o.a. het bijhouden van uw gege-
vens zodat u makkelijker wijzigingen 
door kunt geven en voorkeuren ken-
baar kunt maken. Wordt hard aan 
gewerkt en details volgen! 
 

Het boek 25 jaar AACN. 
Door de leden en voor de leden. Dat is 
het AACN Lustrumboek. Een coproduc-
tie van een aantal AACN-leden met 
opmaak door onze clubbladredacteur, 
Tom Nas. Wie niet op het lustrum was 
heeft inmiddels zijn of haar lustrumboek 
tezamen met het laatste clubblad 
ontvangen. 
Er zijn nog een aantal exemplaren 
beschikbaar. Deze zijn te koop voor 
€15,- per stuk + €5,- portokosten. Maak 
€20,- over op rekening 6234522 t.n.v. 
AACN te Naaldwijk, vermeld 
“Lustrumboek” + uw lidnummer en u 
krijgt een boek thuisgestuurd. Het boek 
is ook verkrijgbaar op evenementen. 
 

Aanmelden voor 
evenementen. 
De evenementencommissie wil graag 
aantrekkelijke evenementen 
organiseren. Om dat goed te kunnen 
doen moet je weten op hoeveel 
man/vrouw we moeten rekenen. We 
vragen u daarom voortaan om vooraf 

per e-mail even te laten weten dat u 
komt met … personen. Dan kunnen we 
zorgen voor de juiste hoeveelheden 
champagne, koffie en gebak zonder 
een aanslag op de clubkas te plegen 
omdat er teveel besteld is.  
DUS GRAAG AANMELDEN! 
 

15 januari 2012: 
Nieuwjaarsmeeting! 
Om dan maar gelijk met de deur in huis 
te vallen: op 15 januari vindt onze 
traditionele nieuwjaarsmeeting plaats in 
Restaurant  “de Betuwe” in Tiel. Zie 
www.deBetuwe.nl. Aanvang: 10:30 met 
koffie en gebak. Aansluitend de 
klassieke toost op het nieuwe jaar EN 
de traditionele veiling met o.a. diverse 
(winter) kledingstukken uit de 
voormalige clubwinkel. Zie de veilinglijst 
onderaan deze nieuwsbrief. U mag 
natuurlijk zelf ook goederen inbrengen. 
Aansluitend wordt er een uitgebreid 
lunchbuffet geserveerd met o.a. soep, 
een keur aan heerlijke broodjes, wat te 
drinken en natuurlijke lekkere kro-
ketten. Voor dit lunchbuffet geldt een 
eigen bijdrage van € 14,50 p.p. 
(Kinderen tot 12 jaar: € 7,25). GRAAG 
AANMELDEN VOOR 10 JANUARI! 
 

4 maart 2012: 
Jaarvergadering! 
Als u de agenda toch al heeft 
opengeslagen, noteer dan meteen:  
4 maart maart 2012 – Algemene 
Ledenvergadering in Bergen op Zoom. 
Graag AANMELDEN VOOR 25 
FEBRUARI bij ec.lid1060@gmail.com 
Meer details volgen in de 
evenementenkalender op Audiclub.nl. 
 

De Kilometerheffing is 
dood. Lang leve de 
Oldtimerregeling! 
De onzalige plannen voor de kilo-
meterheffing liggen inmiddels op het 
kerkhof der politieke wangedrochten. 
Het was een stille begrafenis, dus u 
heeft het waarschijnlijk ook niet op-
gemerkt. Gerouwd zal niemand er wel 
om hebben. Nog minder bekend is het 
feit dat de beperking van de vrijstelling 
van MRB voor auto’s t/m 1986 ook was 
gekoppeld aan de kilometer-heffing. 
Gelukkig heeft de Fehac dit wel 
opgemerkt en er werk van gemaakt! En 
met succes, want uw R8 wordt ook een 
oldtimer, zij het dat u daar nu 30 jaar op 
moet wachten en dat de vrijstelling niet 
geldt voor de diesel- en de LPG-
toeslag. Er geldt een overgangs-
regeling. Zie www.fehac.nl/actueel/6-
actueel/111-mrb-vrijstelling-voor-
oldtimers 

Interessante Links: 
Victor de Vor wees ons op een prachtig 
filmpje over de ontwikkeling van de 
Audi 80 tot A4:  
www.youtube.com/watch?v=Ysqs0Zm7
ayk 
100 jaar geleden werd Ludwig Kraus 
geboren, de geestelijke vader van de 
eerste naoorlogse Audi’s. Meer over 
deze bijzondere ingenieur vindt u op 
http://www.audiblog.nl/?p=53027 

 
Ledenlijst:  
De ledenlijst is –of beter gezegd: was- 
een forse kostenpost. Want in de 
laatste ALV is besloten om geen 
papieren ledenlijst meer uit te brengen. 
In plaats daarvan krijgt u op aanvraag 
een digitale ledenlijst toegestuurd. 
Stuur een mailtje aan 
ledenadministratie@audiclub.nl als u 
een ledenlijst wilt ontvangen. (En voor 
wie geen PC heeft is een papieren 
exemplaar beschikbaar) 
 

Interclassics Maastricht  
Van 13 tot 15 januari vindt in Maastricht 
de beurs Interclassics plaats. 
Interesse? Op de site van de Fehac 
kunt een kortingsbon downloaden:   
http://www.fehac.nl/images/stories/best
andenopenbaar/interclassics%202012
%20fehac%20kortingsbon.pdf 
 

Veilinglijst: 
Kleding & Accessoires 
Audi Fleece Jack - Zwart – XL/XXL 
Regenjack – XL/XXL 
Polo Audiclub - zwart – XL/XXL 
Polo wit - Audisport XL 
Polo wit - Quattro XL 
T-shirt 100 coupé S – Grijs/Wit/Rood 
Dames shawl Audi 
 
Modelauto's 
Audi A4 - A6 - A8 
Audi A3 - A6 - A8 - TT klein 
Audi A3 'glas'  
 
Boeken 
Audi 80 – 1979 / 1980 
Audi 50 – 1975 / 1976 
Le Mans - Koen Vergeer 
Auf den Spuren der Auto Union 
Rad der Zeit - 2000 
Audi 1-2-3   Le Mans 2000 
Audi 1965-1975 
Road & Track - On Audi & Auto Union 
Die Geschichte Audi Markenzeigen 
Een traditie van pioniers. 
 

Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld.  
Deze nieuwsbrief is opgesteld door 
Roelf de Haan 


