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Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering en 
afscheid van Roelf de 
Haan als voorzitter.  
 

Op zondag 26 april vindt onze jaarlijkse 
ledenvergadering plaats. Dit maal zijn 
we te gast in het prachtige vissers-
plaatsje Lemmer. 
 
Gelegen aan het Lemster strand, met 
uitzicht op het IJsselmeer wordt u 
verwacht bij: 
Beachclub Lemmer 
Industrieweg 2, 8531 PA Lemmer 
www.beachclublemmer.com 
 

 
 
Programma 
10.00-10.45 uur Ontvangst met koffie, 
                          thee en gebak 
11.00 uur           Aanvang vergadering 
12.30 uur           Aanvang lunchbuffet  
14.00 uur           Middagprogramma 
                          naar eigen keuze  
 
Vergadering & afscheid voorzitter 
Om 11.00 begint de vergadering en 
tevens het afscheid van onze aftredende 
voorzitter Roelf de Haan.  
Hij heeft zich 25 jaar met veel energie 
voor onze club ingezet en onze leden-
vergaderingen voorgezeten. Ook op de 
Nieuwjaarsreceptie drukte hij zijn eigen 
stempel en toonde zich daar een 
volleerd veilingmeester op onze veiling. 
Laten wij zijn afscheid dan ook een 
feestelijk afscheid laten zijn en massaal 
naar de ledenvergadering komen om 
hem gedag te zeggen. 
 

Lunchbuffet. 
Wie dat wil kan voor € 16,- p.p. 
deelnemen aan het lunchbuffet. 
Opgave vooraf via www.audiclub.nl 
U kunt zich niet ter plekke opgeven.  
- Soep  
- Diverse belegde zachte broodjes  
- Hartige snack  
- Vers fruit  
- Koffie, thee, melk en karnemelk  
 

Middagprogramma 
Na het lunchbuffet kunt u op eigen 
gelegenheid van het mooie Friese 
landschap genieten of nog wat 
vertoeven op de Beachclub. Tips: 
-het recent gerenoveerde 
 Woudagemaal  
-het streekmuseum in Lemmer  

 
 

Extra Info: 
Koffie/thee en gebak zijn voor rekening 
van de club. Alle overige consumpties 
zijn voor eigen rekening. 
 

Aanmelden: 
Opgave via www.audiclub.nl tot uiterlijk 
19 april 2015  
Daarna is opgave voor de vergadering 
en het lunchbuffet niet meer mogelijk. 
 

Wij hopen op een grote opkomst! 
 

AUDI TRADITION 2015! 
Na de zeer geslaagde eerste editie in 
2013 is het zondag 7 juni weer zover: 
De 2

e
 editie van het ACI Audi Tradition 

evenement bij PON in Leusden!  
Een must voor elke Audi-liefhebber!  
Uiteraard zijn wij als club aanwezig en 
hopen we dat velen van u ook komen! 
 

 
 
Er is een interessant voorlopig dag-
vullend programma opgesteld met o.a. 
een doorlopende film met Audi 
reclames, demoritten en technische 
workshops. Uiteraard is er ook weer een 
Concours d’Elegance net na het 
middaguur! 
En met wat geleerd is van de eerste 
editie, kan de tweede editie alleen maar 
nog beter worden! Omdat dit een groot 
evenement is met alle clubs 
gezamenlijk, is er veel ruimte nieuwe om 
mensen te ontmoeten en mooie 
voertuigen te bewonderen. Voor een 
sfeerimpressie van de vorige keer, neem 
even een kijkje onder het kopje 
evenementen op onze website. Daar 
staan veel leuke foto’s! 
Graag horen wij wie komt zodat we 
kunnen zorgen voor voldoende 
parkeerplekken en goodiebags. 
 
Aanmelden 
Inschrijven kan via www.audiclub.nl  
tot 31 mei 2015. 

ANDERE EVEMENTEN 
Treffen Waar? Wanneer? 
Techno Classica  Essen 15-19 april 
ACI Sleuteldag Zwolle 18 april 
Jaarvergadering Lemmer 26 april 
Youngtimerevent  Boxtel 17 mei 
ACI meeting Pon Leusden 7 juni 
Le Mans Champ  Le Mans 11-15 juni 
Toertocht 
Trabantclub 

Apeldoorn 14 juni 

Audi 100 Coupé 
S treffen 

Ryssby 30 juli – 
2 aug. 

 

CONTRIBUTIE! 
Nog niet iedereen heeft zijn contributie 
voor 2015 voldaan. Bent u één van hen? 
Maak dan svp omgaand € 40,- over. 
Geen contributie = Geen Clubblad! 

 
 

DKW’S IN BRAZILIË 
Victor de Vor vond een leuk filmpje van 
een Braziliaans DKW Treffen met 
diverse hier onbekende modelvarianten. 
http://www.youtube.com/watch?v=8f8SMhxzpvo  
 

 
 

“In de ban van …” -
Autoliefhebbers gezocht 
Voor de rubriek “In de ban van..” zijn wij 
op zoek naar ware liefhebbers van 
klassiekers & youngtimers van voor 
1990 die eigenaar zijn van meerdere 
klassiekers en e.v. aanverwante 
artikelen en die dat in een reportage 
willen uitdragen. Kortom: boeiende 
mensen met boeiende verhalen! 
In uw vereniging komen vast ook dit 
soort liefhebbers voor. Kent u iemand, 
laat mij het dan weten en wie weet 
komen ik en mijn fotograaf bij deze 
persoon langs voor een mooie, grote 
(ca. 6 pagina's en ca. 20 illustraties) 
reportage voor AutoWeek Classics. 
Ik zie uit naar uw reactie! 
 

Henrie Hemmink - Tel: 06-20010389 
hhproductions.almelo@gmail.com  
. 

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


