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Te koop aangeboden:  
de clubaanhanger 
Omdat de clubwinkel is opgeheven en we 
geen overdekte stalling hebben kunnen 
vinden bieden we onze clubaanhang-
wagen te koop aan: 
 
Gesloten aanhangwagen, 750 kg 
totaalgewicht met oplooprem. 
1000 kg as. 2 Achterdeuren en 1 zijdeur. 
2 Aluminium oprijplanken. Gatenrail aan 
de zijkanten van de wanden met 
ratelbandjes om kisten vast te zetten. 
Uitzetpoten en disselslot. 
Bouwjaar: 2006 
 
Prijs: t.e.a.b. 
 
Mocht je interesse hebben stuur dan 
even een mailtje naar pr@audiclub.nl met 
een bod erin en je telefoonnummer. 
 

 

 
Kentekenplaathouders: 
We hebben nog een aantal kenteken-
plaathouders met het logo van de club in 
de aanbieding voor slechts € 3.00 / set.! 
Op meetings te verkrijgen bij Eddy 
Sloterwijk. Als je hem even een mailtje 
stuurt neemt hij ze voor je mee. 
TC@audiclub.nl 
 

Contributie 2013: 
Ook dit jaar weer een wijziging in wat 
zaken rond onze ledenadministratie. 
Vorig jaar geen acceptgiro meer, nu ook 
geen aparte factuur meer per post. 
 
Wij hebben onze clubbladverzender, de 
firma BrinkOmega, bereid gevonden 
deze facturen samen met uw laatste 
clubblad nr.6 aan u toe te zenden. 
Met deze wijze van verzenden kunnen wij 
in deze dure tijden een aanzienlijke 
besparing in de portokosten realiseren 
met dank aan Remco v.d. Brink! 
 
Dus beste mensen: let extra op de 
inhoud van de enveloppe bij uw clubblad 
van december met hierin uw 
contributiefactuur 2013 en betaal op tijd 
zodat wij u ook uw lidmaatschapskaart 
snel kunnen toesturen. 
 

Ledenwerfactie: 
Hierbij vraag ik jullie na te denken over 
een leden werf actie. Hoe krijgen we 
meer leden? 
Gaan we weer foldertjes onder de 
ruitenwissers steken, leggen we folders 
neer bij de dealers of heeft er iemand 
nog een briljant idee? 
Ik zou hierover graag met jullie van 
gedachten wisselen. 
Heb je een knallend, briljant, flitsend idee 
om onze club te laten groeien stuur dan 
even een mailtje naar pr@audiclub.nl en 
ik neem zo snel mogelijk contact met je 
op. 
 

Internationale Audi 100 
Coupé S Treffen 2013: 
De Audi 100 Coupé S Club Duitsland 
mag volgend jaar het internationale 
treffen organiseren. 
Voor iedereen die interesse heeft om 
eens zo’n internationale meeting mee te 
maken:  
Wanneer: 9 – 12 Mei 2013 
Waar: Festung Ehrenbreitstein,  Koblenz   
   
 

 
 

10 december 2012: 
Fabrieksbezoek Brussel! 
Audi Brussel heeft ons kort geleden laten 
weten dat de oorspronkelijke datum voor 
het fabrieksbezoek (Vrijdag 19 oktober) 
niet door kon gaan ivm transformatie-
werken in de fabriek. 
Het goede nieuws is dat we een nieuwe 
datum hebben: maandag 10 december 
2012. 
Ingeschreven deelnemers zijn onder-
tussen ingelicht. We gaan tijdens een 2 
uur durende rondleiding de productie van 
de Audi A1 zien, en ’s middags zullen we 
een bezoek brengen aan D’Ieteren 
Gallery. In dit museum staat een schat 
aan autohistorie, met de nadruk op Auto 
Union. Een aantal deelnemers heeft zich 
afgemeld voor de nieuwe datum, dus we 
hebben ruimte voor een aantal nieuwe 
deelnemers. Als je mee wilt, neem dan 
even contact op met Eddy Sloterwijk op 
tc@audiclub.nl of  bel 0513-499848 (’s 
avonds na 19:00) 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging Nieuwjaars- 
borrel 13 januari 2013. 
Op zondag 13 januari 2013 zal de AACN 
haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel houden. 
Dit jaar zijn we te gast bij Herberg de 
Luchte in Spankeren. 
 
Programma 
-v.a. 10.30: ontvangst met  koffie en 
gebak  
-rond 12 uur: toast  op het nieuwe jaar, 
gevolgd door  de traditionele (inbreng) 
veiling.   
-aansluitend lunch, zelf samen te stellen 
vanaf de kaart.  Zie www.luchte.nl  
-de middag naar eigen wens in te vullen, 
b.v. een toerrit naar de Posbank. 
De evenementencommissie hoopt u in 
groten getale te mogen verwelkomen! 
 
Adres 
Herberg de Luchte  
Zutphensestraatweg 45  
6956 AB Spankeren 
www.luchte.nl 
 
Aanmelden SVP! 
Graag aanmelden voor 5 januari op  
ec.lid1060@gmail.com 
Vermeld a.u.b. uw naam, lidnummer en 
het aantal personen. U ontvangt een 
bevestiging.  
 
Kosten: 
Koffie, gebak en bubbels zijn voor 
rekening van de club. Lunch en overige 
dranken voor eigen rekening.  
Namens de evenementencommissie, 
Gert-Jan Lenderink en Erik Bongaerts 
 

Teken de petitie tegen 
belasting voor Oldtimers! 
In het regeeraccoord is het onzalige plan 
opgenomen om voor alle Oldtimers vanaf 
2014 weer Motorrijtuigenbelasting  in te 
voeren.  
 
De Fehac, de KNAC en diverse andere 
organisatie zijn bezig om acties op touw 
te zetten tegen deze plannen. 
 
De KNAC roept de Nederlandse autolief-
hebbers op protest aan te tekenen tegen 
de afgekondigde maatregelen. Dat kan 
bijvoorbeeld door een steunbetuiging aan 
een petitie die is geplaatst op 
www.knac.nl. 
 
Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt door 
de bestuursleden opgesteld.  
Deze nieuwsbrief is opgesteld door 
Trudie Maas 


