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Nieuwsbrief 4 
Begin juli, de vakanties staan voor de 
deur. Zoals u van ons gewend bent een 
nieuwsbrief met leuke 
wetenswaardigheden, nieuws en 
aankondigingen over Audi en onze 
club.  
 

Een welkom aan 
ons 200e lid op 
Facebook 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
Audiclub steeds meer de digitale 
snelweg betreedt. Het nieuwe 
website project is in volle gang, de 
digitale nieuwsbrief bent u nu aan het 
lezen en al sinds enige tijd is de 
Audiclub vertegenwoordigd op 
Facebook. Sinds de aanstelling van 
Willem Sloterwijk als beheerder heeft 
de pagina een flinke vlucht genomen. 
Afgelopen week mochten we het 200

e
 

lid van de groep verwelkomen! 
Nog niet bekend met onze 
Facebookpagina? Ga zelf eens een 
kijkje nemen, en like de pagina om alle 
nieuwtjes en evenementen als eerste te 
lezen. Het adres van onze 
facebookpagina is 
www.facebook.com/groups/379922395
398710/ 
 

 
 
 

 

Auto Union 
Museum: de 
laatste keer? 

Ingezonden door Roelf de Haan 
 
Henk Geerts, de drijvende kracht achter 
het Auto Union Museum in Bergen, is 
eind vorig jaar overleden. Tot nu toe is 
er geen oplossing gevonden om zijn 
collectie bij elkaar te houden. Dat 
betekent dat we er rekening mee 
moeten houden dat de collectie in delen 
verkocht zal gaan worden. 
Voordat het zover is zullen de erven 
van Henk Geerts het museum nog één 
maal openstellen: op 20 juli bent u van 
12:00 tot 16:00 welkom in het museum. 
Benut deze waarschijnlijke laatste kans 
om dit unieke museum te bezoeken en 
noteer 20 juli in uw agenda! 
 

 
  
Adresgegevens: 
Auto Union Museum 
Ruïnelaan 11 
1861 LK Bergen  
 
Dit is ook een mooie gelegenheid om 
meteen het boek van Henk Geerts aan 
te schaffen (maar dat kunt u ook per 
post bestellen.)  
Meer info op www.autounionmuseum.nl  
 
                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

21 September: 
Audi type 44 
meeting - 5e editie 

 

Zondag 21 september 2014 
Net als voorgaande jaren, gratis, 
gezellig en ongedwongen elkaars 
Audi’s bekijken en weer wat bijpraten. 
Er is een wegrestaurant en een Mac 
Donalds voor de inwendige mens. 
(consumpties en maaltijden zijn voor 
eigen rekening). 
Voor meer informatie en foto’s van 
voorgaande jaren www.typ44.nl 
 
Waar, wanneer, hoe laat en hoe? 
• Tijdstip: Van 11.00 uur tot +/- 16.00 
uur) 
• Locatie: Parkeerplaats Goudreinet 
Barneveld 
• Adres: Zelderseweg 63 3784 LN 
Terschuur 
• Vlak langs snelweg A1/E30 
Amersfoort- Apeldoorn (afrit 15) 

 

Stand van zaken 
oldtimerregeling 
De vele duizenden bezwaarschriften en 
beroepschriften tegen de huidige MRB 
regeling hebben hun werk gedaan! De 
belastingdienst zit ondertussen zwaar 
in haar maag met de hoeveelheid werk 
die dat heeft opgeleverd en dat was 
precies de bedoeling. Het Ministerie 
van Financiën wil nu alsnog een vorm 
van 'massaal beroep' afspreken met de 
stichting autobelangen. Dit is goed 
nieuws, want dan hoeft u niet zelf naar 
de rechter, de advocaat van de 
stichting zal proefprocessen gaan 
voeren die bindend zijn voor iedereen 
die mee doet aan de beroeps 
procedure. Voor alle informatie: 
www.vrijstellingoldtimer.nl 

 

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


