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Nieuwsbrief 2 
Begin maart, dus tijd voor de tweede 
nieuwsbrief van dit jaar! Pak alvast uw 
agenda, want er staan ook weer enkele 
nieuwe meeting-data aangekondigd. 
 

Een bericht van de 
ledenadministratie 
U kent ze vast nog wel de acceptgiro’s. 
Wij gebruiken ze al enkele jaren niet 
meer en hierop hoeft u dus niet te 
wachten met het betalen van € 40,-- 
contributie voor 2014. 
 
In dure crisistijd hebben we 2 jaar 
geleden besloten de contributie factuur 
samen met het laatste clubblad van het 
jaar te versturen. Onder het mom van 
wij gaan verstandig met uw 
contributiegeld om besparen we hierbij 
mede door de medewerking van de 
firma van de BrinkOmega onze 
clubblad verzender een aanzienlijk 
bedrag aan enveloppen en porto 
kosten. 
 
Vergeten te betalen in de drukke 
feestmaand december het kan 
gebeuren en het zij u vergeven. Maar 
inmiddels zijn we bijna eind februari en 
hebben we ondanks een 1e herinnering 
nog een aanzienlijk aantal openstaande 
posten. 
 
Ook nog niet betaald?  Neem plaats 
achter uw pc of pak uw laptop, Ipad of 
smartphone en maak deze €40,-- 
contributie snel over op 
rekeningnummer 
NL15INGB0006234522 
t.n.v. AACN te Voerendaal o.v.v. 
factuurnummer of minimaal uw 
lidmaatschap nummer. 
 
Verder willen we iedereen bedanken 
die inmiddels zijn of haar contributie 
heeft overgemaakt. 
 

18 mei 2014: AACN 
jaarvergadering 
DAF-museum 
Eindhoven 
De evenementen-commissie nodigt u 
graag uit voor de jaarvergadering van 
de Algemene Audi Club Nederland op 
zondag 18 mei. 
 
Deze wordt gehouden in het DAF 
museum in Eindhoven. Na de 
ontvangst met koffie en gebak tussen 
10.00 en 10.30 wordt de vergadering 
gehouden.  Die begint om 10.30 stipt.  
Hierna volgt een gezamenlijke lunch 
waarbij we gezellig kunnen bijpraten. 

Na de lunch krijgen we een rondleiding 
door het museum. Deze rondleiding 
wordt verzorgd door een gids. 
Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen wordt de groep hiervoor 
eventueel in tweeën gedeeld. 
In het museum is de hele geschiedenis 
van DAF te bewonderen en er staan 
echt hele zeldzame stukken bij. Het 
museum is ook voor kinderen erg leuk. 
 
Vanwege de kosten zijn we wel 
genoodzaakt een eigen bijdrage te 
vragen. Deze is 15 euro per persoon. 
Na aanmelding sturen we je een 
bevestiging en de informatie waar je 
betaling naar toe kan. 
Alle drankjes na de lunch zullen voor 
eigen rekening zijn. Aanmelden   kan 
tot uiterlijk 1 mei op 
inschrijven@audiclub.nl 
 

 
Het adres van het museum is: 
DAF Museum 
Tongelresestraat 27 
5613 DA Eindhoven 
In de buurt is voldoende 
parkeergelegenheid. 
We hopen jullie allemaal te zien!   
 
                                                       

Sleuteldag: 12 april 
2014 
De jaarlijkse sleuteldag wordt in 2014 
georganiseerd op zaterdag 12 April bij 
Bourguignon in Leeuwarden. De 
aanvang is om 10.00 en de dag eindigt 
om 16.00 uur.  
 

Naast het sleutelen zal er ook 
voldoende te zien zijn in de vorm van 
oude en nieuwe Audi's. Iedereen is van 
harte welkom en we gaan er met elkaar 
een leuke en leerzame dag van maken. 
Inschrijven is gewenst als u wilt 
sleutelen, dit om inzicht te krijgen in de 
werkplaatsindeling. Stuur hiervoor een 
e-mail naar info@audisportclub.nl met 
als onderwerp "ACI sleuteldag 2014".  
 
Vermeld in de e-mail alstublieft uw 
naam, club, lidnummer. Liefst wel voor 
10 april opgeven. Aanmelden per 
telefoon is ook mogelijk op 06-
25514080. 
Graag tot dan in het prachtige 
Leeuwarden! 
 

Adres: 
Bourguignon 
Jupiterweg 15 
8938 AD Leeuwarden 
 

Buitenlandreis 
Wolfsburg: nog 6 
plaatsen 
beschikbaar! 
De evenementencommissie nodigt u 
hierbij uit voor de AACN buitenlandreis 
van woensdag 10 tot zaterdag 13 
september naar de VW fabrieken in 
Wolfsburg en omstreken.We zullen 
deze dagen een kijkje in de keuken 
nemen van een 2tal VW fabrieken, een 
bezoek brengen aan Autostadt en 
natuurlijk is er tijd om ongedwongen te 
genieten van de omgeving, andere 
musea te bezoeken en uitgebreid te 
dineren. 

Programma: 

Woensdag 10 september: Woensdag 
10 september zullen we op eigen 
gelegenheid richting Wolfsburg rijden. 
De dag kunt u geheel naar eigen wens 
indelen. Inchecken in het hotel in 
Hildesheim kan vanaf 15:00 uur. Er ligt 
een openbare parkeergarage onder het 
hotel welke te gebruiken is voor € 9,50 
per 24 uur. 

Donderdag 11 september: Na het 
ontbijt gaat de reis richting Wolfsburg. 
Van 10:30 tot 12:00 staat er een 
rondleiding door de VW fabriek 
gepland, waar de productie van een 
aantal VW modellen bekeken kan 
worden. De rest van de dag is vrij in te 
delen, een bezoek aan Autostadt (op 
het terrein van VW Wolfsburg gelegen) 
en een bezoek aan het VW museum 
aan de Dieselstrasse behoren tot de 
mogelijkheden. 

Vrijdag 12 september: Na een goed 
Duits ontbijt zal de karavaan richting 
Salzgitter trekken om daar 9:30 een 
rondleiding te starten door de VW 
fabriek waar de motoren gebouwd 
worden voor vele VW modellen. De rest 
van de dag is wederom vrij in te delen. 

Zaterdag 13 september: De hotelkamer 
staat tot 12:00 uur tot uw beschikking. 
De huisreis zal na het ontbijt weer op 
eigen gelegenheid aangevangen 
worden. 

Het is de bedoeling om 1 avond 
gezamenlijk te dineren. Precieze details 
hiervan zijn nog niet bekend. 
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Het maximale deelnemersaantal is 30 
personen en er zijn nog 6 plaatsen 
beschikbaar. 

De evenementencommissie heeft een 
15tal 2-persoons kamers gereserveerd 
bij vd Valk in het prachtige stadje 
Hildesheim. Deelname is alleen 
mogelijk in combinatie met hotel. Indien 
u zich als enkeling aanmeldt, zullen we 
een kamergenoot voor u proberen te 
vinden. 

Kosten: 200,- p.p.  Hiervoor krijgt u: 

3 overnachtingen met ontbijt 

1 gezamenlijk diner (info volgt) 

2 rondleidingen in de VW fabrieken van 
Wolfsburg en Salzgitter. 

Opgave en betaling is mogelijk t/m 1 
juni 2014. Als de betaling ontvangen is, 
bent u definitief ingeschreven. 
Kostenloze annulering is mogelijk t/m 1 
juli. Na deze datum is annulering met 
teruggaaf van inleggeld niet meer 
mogelijk ivm vastleggen hotelkamers. 

Inschrijven kan per mail naar 
inschrijven@audiclub.nl met vermelding 
van naam, lidnummer, en aantal 
personen. Na inschrijving ontvangt u 
gegevens voor de betaling. Indien u 
niet over mail beschikt dan kunt u ook 
bellen met Eddy Sloterwijk op 0513-
499848 (na 19:00 uur) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Project “Nieuwe 
website Audiclub” 

De AACN is al sinds het jaar 2000 op 
internet te vinden, middels de bekende 
url www.audiclub.nl . Destijds heeft 
Peter de Jong de website gebouwd en 
tot op de dag van vandaag onderhoudt 
Peter deze website. Een woord van 
dank is daarom ook verschuldigd aan 
Peter.  

Tijden veranderen, het internet wordt 
steeds belangrijker als 
communicatiemiddel voor de club. De 
website zal dus een steeds 
prominentere rol in moeten gaan 
nemen binnen onze club. De huidige 
website kent zijn technische grenzen, 
en dus heeft het bestuur gemeend een 
nieuwe weg in te slaan en de website 
een complete makeover te gaan geven. 
Dit betekent concreet dat er een 
volledig nieuwe website gebouwd gaat 
worden met behulp van een “content 
management systeem”.  Kort gezegd is 
dit een systeem die het mogelijk maakt 
dat mensen eenvoudig, zonder veel 
technische kennis, documenten en 
gegevens op internet kunnen 
publiceren. 

Voor de bouw van de nieuwe website 
zal een projectteam gevormd worden 
die deze klus gaan klaren.  Het streven 
is om tijdens de komende 
jaarvergadering een eerste opzet te 
kunnen tonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld. Deze 
nieuwsbrief is opgesteld door Erik 
Bongaerts 


