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Beste leden van de Karmann Ghia Club Nederland, 
 
Het jaar 2017 is bijna voorbij en 2018 staat voor de deur. Hoe snel kan het gaan en wat staat ons 
allemaal te wachten? Wanneer het nieuwe jaar een week oud is, hebben we al ons eerste evenement: 
‘het Aircooled Winterfest’ op 6 en 7 januari 2018. 
 Aircooled WinterFest (AWF) , tevens nieuwjaarsreceptie KGCN. 
Traditiegetrouw staat de KGCN met een clubstand op deze beurs. Ons vaste team heeft de 
voorbereidingen rond en jullie zijn van harte welkom. De beurs zelf hoeft nauwelijks introductie. 
Maar toch enkele highlights: 

- Veel VW-modellen en VW clubs aanwezig 
- Muziek en entertainment 
- Podiumpresentaties van bijzondere modellen 
- Veel gereedschappen en VW-onderdelen 
- Kleurrijke outdoor showpaddock 
- Groots prijzenfestijn op zondag (hoofdprijs een VW 

Kever) 
- Unieke modellen, zoals een 1951 Rometsch 

Beeskow Coupé 
 
Adres voor navigatie: Graafsebaan 133, 5248 NL Rosmalen. 
De Autotron-evenementenhal ligt aan de A59 (afslag Autotron). 
Openingstijden op beide dagen: 10.00 – 17.00 uur. 
Online verkoop tickets: Clubentreeticket € 10,00 (aan de deur € 10,00 op vertoon van geldige clubkaart) 
 Hoera, een nieuwe website voor onze club. 
We zijn aan het aftellen! 
Kijk op onze huidige site waar je de klok van het aftellen ziet lopen. 
 
In het nieuwe jaar staat onze website, die compleet vernieuwd is, online. In de laatste Ghia Varia 
hebben we hier al kennis van gegeven. We zijn, net als jullie, heel benieuwd. Een actief team heeft hier 
het afgelopen jaar hard aan gewerkt, en nu is het zover. Wij vinden het een hele verbetering, maar 
vinden onze leden dat ook? 
 
Kijk ernaar en laat ons weten wat je ervan vindt. Wij zijn blij met elke reactie, goed of minder goed. En 
natuurlijk kunnen we van jullie reacties leren. De site is zo flexibel, dat we altijd zaken kunnen 
aanpassen. Feedback is ook mogelijk tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, waar een 
presentatie met uitleg zal volgen. 
Het hele bestuur, maar vooral onze webmaster Hans de Vries, ziet jullie reacties graag tegemoet.   



 
Inloggen op de ledenpagina: 
klik op aanmelden rechtsboven 
De gebruikersnaam is het bij ons bekende emailadres of de naam gevolgd door een 
verbindingsstreepje met de woonplaats. De Vries uit Alphen aan den Rijn wordt: vries-alpenadrijn 
En Jansen uit Almere-Buiten wordt: jansen-almere. 
Het wachtwoord is het lidmaatschapnummer.  
Het advies is het wachtwoord te wijzigen in het menu. 
Kloppen je gegevens niet? Dan kan je deze zelf wijzigen. 
Zijn er nog vragen en/of opmerkingen, stuur een mail naar: webmaster@karmannghiaclub.nl  

 Karmann Ghia Petjes en verzamelmappen in de clubshop. 
Het is hard gegaan met onze clubpetjes. Van de 50 exemplaren hebben we er nog maar 10 over. 
De prijs is nog steeds € 15,-- per stuk, exclusief verzendkosten. De petjes zijn alleen te bestellen via de 
mail bij penningmeester@karmannghiaclub.nl . Verzendkosten (voor Nederland € 3,50; voor Duitsland 
en België € 7,--).  
Wil je er zeker van zijn er één te kunnen kopen, wacht dan niet te lang!!!!! 
Vanwege de grote belangstelling hebben we weer een voorraadje besteld. 
 
Zoals altijd zijn in de clubshop ook nog steeds mooie verzamelmappen voor de clubbladen (Ghia Varia) 
verkrijgbaar. Voor het geringe bedrag van € 12,50 per stuk kan je je clubbladen veilig en netjes bewaren. 
Ze zijn een aanwinst voor je boekenkast. 
Onze redactieleden hebben een aantal exemplaren tijdens evenementen altijd bij zich! 
 Contributie 2018 
Als het goed is hebben alle leden bij ontvangst van het laatste clubblad (december 2017) een nota voor 
de betaling van de contributie ontvangen. 
Voor leden die een machtiging hebben afgegeven wordt het bedrag van € 32,50 automatisch van de 
rekening afgeschreven. 
Heb je geen machtiging afgegeven, dan stellen wij het zeer op prijs dat het bedrag van de contributie 
tijdig wordt betaald. 
Onze penningmeester zal je dankbaar zijn. 
 Het eerstvolgend evenement Karmann Ghia Club Nederland 2018. 

 6-7 januari Aircooled WinterFest te Rosmalen 
 18 maart Algemene ledenvergadering bij Rogi Classics in Etten-Leur inloop 13:00 uur 
 7 april  Technische dag 
 13 mei  Voorjaarsrit 
 15-17 juni Internationaal Kever Weekend 
 7 juli   Zomerrit 
 Tussen juli en september wordt de buitenlandrit georganiseerd 
 9 september Najaarsrit 
 6 oktober Seizoensafsluiting 

 
WE WENSEN ALLE LEZERS EEN VEILIGE JAARWISSELING EN VOOR HET NIEUWE JAAR VOORSPOED EN GELUK, MAAR VOORAL OOK VEILIGE KILOMETERS MET DE KARMANN GHIA. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
HET BESTUUR 


