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Een zeer goed 2015! 
Het bestuur wenst u een mooi, 
succesvol, schadevrij, gelukkig, 
voorspoedig en dynamisch 2015 toe! 
We brengen graag samen met u een 
toost uit op het nieuwe jaar tijdens de 
traditionele nieuwjaarsreceptie in Ter 
Aar! 
 

De nieuwe website is 
beschikbaar! 

 
 
Tijdens de ledenvergadering in 
Eindhoven hebben de aanwezige leden 
al een sneak preview kunnen zien van 
de nieuwe website welke door de 
website commissie gebouwd en gevuld 
is. De nieuwe website is nu 
beschikbaar, en we nodigen u graag uit 
om een kijkje te gaan nemen. 
De nieuw website is sneller en 
makkelijker te beheren en kan beter 
inspelen op ontwikkelingen.  
Op de nieuwe website is veel zorg 
besteed aan het interactieve gedeelte. 
Zo kunt u uw eigen auto showen, een 
advertentie aanmaken in de markt, 
oude clubbladen terug kijken, en 
wijzigingen doorgeven aan de 
ledenadministratie. Verder is het 
mogelijk om u in te schrijven voor 
meetings via de nieuwe website. 
 

Hoe werkt het? 
Op uw lidmaatschapskaart staan een 
gebruikersnaam en wachtwoord 
gedrukt. Met deze combinatie is het 
mogelijk om op de ledenportal in te 
loggen.  
 

 
 
Zodra u ingelogd bent op de 
ledenportal, zijn de diensten 
benaderbaar die alleen voor clubleden 
beschikbaar zijn. 
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Clubblad Archief 
In de ledenportal kunt u alle clubbladen 
terug lezen tot 1999. Heeft u nog 
clubbladen uit de beginjaren van de 
club in goede staat? (1986 – 1999) We 
lenen ze graag om het archief compleet 
te maken! Neem even contact op met 
Eddy Sloterwijk op tc@audiclub.nl 

 

 
  

Uw auto showen  
Op de nieuwe website is ruimte om uw 
eigen auto in de showroom te zetten. 
Op de ledenportal is een optie gebouwd 
om uw foto’s in te sturen, en uw 
persoonlijke verhaal erbij te zetten. Er 
kunnen maximaal 3 foto’s bijgevoegd 
worden (max 640x480 pixels), en de 1

e
 

foto zal op de beginpagina in de 
carrousel getoond worden.  
 

 
 

Evenementen 
Op de nieuwe website is het mogelijk 
om u online in te schrijven voor een 
evenement.  
 

 
 
Onderaan bij het evenement kunt u 
inloggen met de gegevens van de 
ledenpas, en daarna kiezen met 
hoeveel personen u komt en of u 
bijvoorbeeld  aan een eventuele lunch 
mee wilt doen. Er zal een bevestiging 
via e-mail volgen. Onverhoopt 
verhinderd? Log weer op het 
evenement in en u kunt uw reservering 
annuleren. 

 
Hierboven ziet u een voorbeeld van een 
reserveringsformulier voor de 
nieuwjaarsmeeting
 

Markt 
Uw auto of onderdelen te koop? Zet het 
in de markt op de website! Op de 
ledenportal kunt u uw advertentie 
aanmaken, en een foto toevoegen. 
Vergeet niet om uw contactgegevens 
erbij te zetten. Dit is een niet
commerciele dienst en uw advertentie 
zal eerst door de website beheerder 
beoordeeld worden alvorens de 
advertentie op de website gep
wordt. 
 

 

Uw e-mail adres is 
belangrijk!
Uw e-mail adres is belangrijk, zodat de 
website een bevestigingsmail kan 
sturen als u een reservering maakt voor 
een evenement of een advertentie in de 
markt wil zetten. Als uw e
de ledenadministratie bekend is dan 
hoeft u niets te doen. Is u
adres niet bekend? Log dan in op de 
ledenportal en klik op 
aanpassen Hier kunt u zelf uw e
adres aanpassen. Let wel: Dit is enkel 
op de website, niet voor de 
ledenadministratie. Als u uw gegevens 
in de ledenadministratie aan wilt late
passen dan is hier
beschikbaar op de ledenportal.
 
Op dit moment is het nog niet mogelijk 
om zelf berichten aan te passen of te 
verwijderen van de website. Hier word 
nog door de website commissie aan 
gewerkt. Toch een bericht of een
advertentie aanpassen? Stuur even 
een mailtje naar 
wordt geregeld.
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Hierboven ziet u een voorbeeld van een 
reserveringsformulier voor de 
nieuwjaarsmeeting 

Uw auto of onderdelen te koop? Zet het 
in de markt op de website! Op de 

kunt u uw advertentie 
aanmaken, en een foto toevoegen. 
Vergeet niet om uw contactgegevens 
erbij te zetten. Dit is een niet-
commerciele dienst en uw advertentie 
zal eerst door de website beheerder 
beoordeeld worden alvorens de 
advertentie op de website geplaatst 

 

mail adres is 
belangrijk! 

mail adres is belangrijk, zodat de 
website een bevestigingsmail kan 
sturen als u een reservering maakt voor 
een evenement of een advertentie in de 
markt wil zetten. Als uw e-mail adres in 
de ledenadministratie bekend is dan 
hoeft u niets te doen. Is uw e-mail 
adres niet bekend? Log dan in op de 
ledenportal en klik op profiel 

Hier kunt u zelf uw e-mail 
adres aanpassen. Let wel: Dit is enkel 
op de website, niet voor de 
ledenadministratie. Als u uw gegevens 
in de ledenadministratie aan wilt laten 
passen dan is hiervoor een aparte optie 
beschikbaar op de ledenportal.  

Op dit moment is het nog niet mogelijk 
om zelf berichten aan te passen of te 
verwijderen van de website. Hier word 
nog door de website commissie aan 
gewerkt. Toch een bericht of een 
advertentie aanpassen? Stuur even 
een mailtje naar tc@audiclub.nl en het 
wordt geregeld. 



 

 

Vragen of 
verbeterpunten 
Het website project is nog altijd in 
beweging, en we zijn benieuwd naar uw 
mening. Heeft u vragen of opbouwende 
kritiek, stuur dan even een mailtje naar 
Eddy Sloterwijk op tc@audiclub.nl 
 

Oproep 
(Door Egid Pinckaers) 
 
Vindt u het leuk om ook eens een 
evenement te organiseren? Of denkt u 
al langere tijd “Goh, waarom komt de 
club niet eens bij mij in de buurt voor 
een treffen?” 
 
Dan wordt het hoog tijd eens met de 
evenementcommissie te bellen of te 
mailen. Wij helpen u graag uw ideeën 
uit te werken tot een concreet plan.  
Neem contact op met Egid Pinckaers 
voor meer informatie op ec@audiclub.nl 

 
Herinnering 
contributie 
(Door Gert-Jan Lenderink) 
 

 
 
Beste clubleden, 
 
Mocht het er nog niet van zijn 
gekomen, mag ik u er dan bij deze nog 
even aan herinneren om tijdig uw 
contributie te betalen. 
 

Ingezonden bericht 
(Door Gerard Kuipers) 
 
Als medeoprichter en 1e voorzitter van 
Uw club (AACN) ben ik gezien mijn 
leeftijd maar eens begonnen met een 
zolderopruiming (eens komt het er van) 
U begrijpt dat ik ontzettend veel Audi 
gerelateerde spullen heb (folders, 
boeken,modellen,posters en andere 
hebbedingetjes) 
Veel van deze dingen heb ik zelf ook 
moeten kopen dus voor bepaalde 
dingen wil ik wel een vergoeding maar 
beslist niet de hoofdprijs! 
Een lijst van deze spullen maken is 
onbegonnen werk dus mijn voorstel is; 
Zou U de leden opmerkzaam willen 
maken van mijn plannen en mocht er 
iemand nog iets speciaals zoeken laat 
hem dan contact opnemen met mij. 
Misschien kan een gedeelte van mijn 
verzameling dan toch onder de echte 
liefhebbers blijven. 
germaku@gmail.com 
 
 
 

Vacature Voorzitter

 
 
Zoals bekend heeft Roelf de Haan te 
kennen gegeven na 25 jaar toch echt te 
willen stoppen met zijn functie als 
voorzitter van de Algemene Audiclub 
Nederland. 
Het bestuur is hard op zoek naar een 
waardige opvolger. In het laatste 
clubblad heeft u een uitgebreide 
vacaturetekst kunnen vinden. Graag 
vragen wij u eens na te denken of deze 
interessante en leuke functie iets voor u 
is. Of anders weet u misschien wel 
iemand die de AACN-voorzitter-hamer 
kundig en enthousiast kan hanteren? 
 
Wilt u aanvullende informatie? Kijk in 
het komende clubblad of bel met één 
van de bestuursleden. Relevante 
gegevens vindt u vooraan in ieder 
clubblad. 
 

Vacature 
Evenementen 
Commissie 

Willem Sloterwijk heeft besloten dat het 
na 15 jaar trouwe dienst in de 
evenementen commissie tijd is om het 
evenementen stokje over te dragen. De 
EC is dus op zoek naar iemand om het 
team te versterken. Vind je het leuk om 
gemiddeld 1 a 2 keer per jaar een 
evenement te organiseren en dus lid te 
worden van het EC team? Neem 
contact op met Egid Pinckaers op 
ec@audiclub.nl en meld je aan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiclub 
Facebook
Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
Audiclub steeds meer de digitale 
snelweg betreedt. 
beschikbaar, de digitale nieuwsbrief
bent u nu aan het lezen en al sinds 
enige tijd is de Audiclub 
vertegenwoordigd op Facebook. 
de aanstelling van Willem Sloterwijk als 
beheerder heeft de pagina een flinke 
vlucht genomen. We hebben onze 
eerste nieuwe clubleden morgen 
verwelkomen die ons gevonden hebben 
via Facebook! Dus we mogen de 
conclusie trekken dat het digitale 
avontuur zijn vruchten
werpen. De teller staat rond de 430 
volgers, dat er nog maar velen mogen 
volgen. 
Nog niet bekend met onze 
Facebookpagina? 
kijkje nemen, en like de pagina om alle 
nieuwtjes en evenementen als eerste te 
lezen. Het adres van onz
facebookpagina is 
www.facebook.com/groups/379922395
398710/ 

 
Colofon
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door 
Sloterwijk 

Audiclub op 
Facebook, het werkt! 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
Audiclub steeds meer de digitale 
snelweg betreedt. De nieuwe website is 

de digitale nieuwsbrief 
bent u nu aan het lezen en al sinds 

is de Audiclub 
vertegenwoordigd op Facebook. Sinds 

telling van Willem Sloterwijk als 
beheerder heeft de pagina een flinke 
vlucht genomen. We hebben onze 
eerste nieuwe clubleden morgen 
verwelkomen die ons gevonden hebben 
via Facebook! Dus we mogen de 
conclusie trekken dat het digitale 
avontuur zijn vruchten af begint te 
werpen. De teller staat rond de 430 
volgers, dat er nog maar velen mogen 

Nog niet bekend met onze 
Facebookpagina? Ga zelf eens een 

nemen, en like de pagina om alle 
nieuwtjes en evenementen als eerste te 

Het adres van onze 
pagina is 

www.facebook.com/groups/379922395

Colofon 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door Eddy 


