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Beste leden van de Karmann Ghia Club Nederland, 

 

Het nieuwe jaar is alweer ruim anderhalve maand oud, maar voor degenen die we niet tijdens 

het Aircooled WinterFest in Rosmalen hebben ontmoet, alsnog de beste wensen voor 2018. 

 

Aircooled WinterFest (AWF). 

Een klein clubje enthousiastelingen heeft weer hun stinkende best gedaan om tijdens het AWF 

een clubstand op te bouwen, twee dagen te bemannen en weer af te breken. Ook het inslaan 

van diverse producten als koffie, thee, frisdrank, koekjes, chocolaatjes, nootjes, etc. , en 

natuurlijk het ophalen en terugbrengen van de diverse materialen behoorde tot de activiteiten. 

Wat fijn dat we toch altijd weer op die mensen kunnen rekenen. Was dat het allemaal waard? 

Ja, het was het allemaal waard. We hebben heel veel bezoekers er een groot plezier mee 

gedaan. 

 

De Nieuwe website. 

Zoals beloofd hebben we de nieuwe website op 1 januari dit jaar online gezet. Dat was best wel 

spannend, niet alleen voor de mensen die er direct bij betrokken waren, zoals Hans de Vries, 

Ben Goss en Caroline Marcussen, maar in feite voor het hele bestuur. 

En zoals te verwachten was, zaten er nog wel een paar kinderziekten en schoonheidsfoutjes in. 

Maar die zaten ook in de oude website. Toch ontvingen we veel positieve reacties en 

opbouwende kritieken. 90% van de schoonheidsfoutjes werden na melding binnen 24 uur 

verholpen. Andere zaken waren wat hardnekkiger, maar de verwachting is dat de site voor de 

Algemene Ledenvergadering op 18 maart zo goed als op orde is. 

Voor clubleden is er een afgeschermd deel in de website waarvoor ingelogd moet worden. 

Inloggen kan als volgt: Gebruikersnaam: achternaam-(liggend streepje)woonplaats of e-

mailadres, gevolgd door het wachtwoord (= lidmaatschapsnummer). Geadviseerd wordt om na 

de eerste keer inloggen met je lidmaatschapsnummer, je wachtwoord te wijzigen. 

 

Algemene Ledenvergadering 18 maart 2018. 

In het komende clubblad staat een officiële uitnodiging met agenda om deel te nemen aan onze 

jaarvergadering, ofwel ‘Algemene Ledenvergadering. Deze ALV vindt plaats bij ROGI Classics, 

Handelsweg 7, 4879 AJ Etten-Leur. 

 

Uiteraard hecht het bestuur veel waarde aan uw mening en rekent daarom op uw komst. In 

verband met de catering verzoeken wij u via de Mail, liefst via de website, aan te melden. 

 

Vacature Bestuur per 18 maart 2018. 

Omdat bestuurslid George Steur zich na een periode van 9 jaar niet meer herkiesbaar stelt, 

ontstaat er een vacature die ingevuld moet worden. 

Voor deze vacature wordt gedacht aan iemand die zich in wil zetten voor PR en Communicatie. 



Om inzicht te geven in de te verwachten werkzaamheden, is er een taakomschrijving gemaakt, 

die er als volgt uitziet: 

 

Taakomschrijving bestuurslid PR en Communicatie. 

De PR – Communicatie functionaris vervult als lid van het Dagelijks Bestuur een formele rol. 

 

De functionaris heeft tot taak: 

 Zorg te dragen voor Communicatie en voorlichting 

 Mede vorm te geven aan verschillende communicatie-instrumenten, zoals website, 

nieuwsbrief, folders, facebook, clubblad en daar waar nodig, in overleg, aanpassingen te 

doen. 

 Up-to-date blijven van de (nieuws)ontwikkelingen. 

 Het beleid en de doelstellingen van de club uit te dragen. 

 Mee te werken aan het actueel houden van de website met nieuwe content i.s.m. collega 

bestuursleden, commissieleden en webmaster. 

 Mee te werken aan de inhoud en vormgeving van de nieuwsbrief. 

 Het onderhouden van relatienetwerken van de KGCN d.m.v. persoonlijke contacten, in het 

bijzonder met VW-dealers, VW-bedrijven, (potentiële) adverteerders, maar ook met 

organisaties als FEHAC, KNAC, enz. 

 Informatie verstrekken aan bestaande en potentiële adverteerders. 

 In overleg, en in samenwerking met de redactie van het clubblad, acquisitie verzorgen van 

advertenties voor het clubblad Ghia Varia. 

 Het schrijven van artikelen en persberichten in (lokale) kranten. 

 Vrijwilligers/organisatoren indien gewenst ondersteunen met het opstellen van 

persberichten. 

 Als bestuurslid nauw samenwerken met en ondersteunen van overige bestuursleden en 

bestuurstaken. 

 Het afsluiten van overeenkomsten (sponsors, adverteerders) in nauwe samenwerking met 

de leden van de redactiecommissie en de penningmeester. 

 

Eigenschappen: 

 

- Beschikt over relationele en communicatieve vaardigheden 

- Is in staat mensen met elkaar te verbinden 

- Is loyaal aan het beleid en de visie van de vereniging. 

- Is ondernemend en toont initiatief 

- Kan goed omgaan met vrijwilligers en is in staat hen aan te sturen. 

- Beschikt over goede mondelinge en communicatieve vaardigheden 

- Beschikt over een positieve, kritische instelling. 

 

Indien je meer wilt weten dan word je verzocht om contact met de voorzitter op te nemen. 

 

Jubileumcommissie ‘25 jaar KGCN 2019’. 

Vanaf december 2017 heeft een klein groepje van 15 leden (inclusief 3 bestuursleden) 
zitten brainstormen over de wensen/mogelijkheden voor het jubileum van de club. Vele 
ideeën zijn de revue gepasseerd en er zijn al enkele conclusies getrokken. 
Het jaar 2019 wordt uitgeroepen tot ‘Jubileumjaar’. Gedurende het hele jaar zal op 
diverse momenten en in diverse vormen aandacht aan het 25-jarig jubileum van de club 
worden besteed. 
De kernactiviteiten in 2019 worden toegespitst op 3 evenementen: 

1. Een feestweekend voor onze eigen leden met mogelijkheid tot overnachting. 
2. Een Internationaal clubweekend in Noord-Holland. 
3. Een jubileum/herfstrit in oktober ter afsluiting van het Jubileumjaar. 



 
Voorafgaand aan het jubileumjaar zal er een fotocompetitie worden georganiseerd, 
waar de makers van de best geselecteerde foto’s een prijs ontvangen en de foto’s 
gebruikt zullen worden in de Jubileumkalender voor 2019. 
 
Zodra de plannen concreet worden, zal meer informatie worden gegeven. Hou 
Nieuwsbrief en clubblad dus in de gaten.  
  
Uittreksel uit: 
 

 

   

   

ANBI status FEHAC bevestigd met statutenwijziging 

Met de verlening van de ANBI-status is de FEHAC nu officieel door de Belastingdienst 

aangemerkt als ‘goed doel’. Notaris mr. Rogier van Heeswijk en FEHAC vice-voorzitter Bert 

Pronk tekenden daarvoor de akte voor wijziging van de FEHAC-statuten op vrijdag 9 

februari jl. op het kantoor van de notaris in Rotterdam. De regels voor een ANBI (Algemeen 

Nut Beogende Instelling) vereisen nl. dat als een ANBI erkende instelling ooit opgeheven 

wordt, dat dan het overgebleven geld naar een andere ANBI gaat met een vergelijkbare 

doelstelling. Omdat deze bepaling nog niet in de bestaande statuten stond, besloot de 

ledenvergadering van de FEHAC eind november vorig jaar unaniem om de statuten op dit 

punt te wijzigen. Met de ondertekening van de akte is de FEHAC nu officieel een ANBI 

erkende instelling.   
  

   

Doelstelling: behoud van rijdend mobiel erfgoed  

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook de doelstelling van de FEHAC in lijn te 

brengen met de omschrijving in de Erfgoedwet 2016. Eerst stond er dat het ging om 

‘behoud van historische voertuigen’. Dat is veranderd naar het ‘behartigen en bevorderen 

van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van voertuigen die als mobiel 

erfgoed worden gehouden en gebruikt’. Het merendeel van de oldtimereigenaren is lid van 

een club, het merendeel van die clubs is lid van de vereniging FEHAC en het merendeel 

van de nationale federaties is lid van de FIVA in Brussel. Wat niet veranderde is dat de 

FEHAC voor alle eigenaren van oldtimers de belangen behartigt. En dat gebeurt al vanaf 

1976.    
  

   

 

https://fehac.email-provider.nl/link/0bw72c9sfd/hhy8nx5f3n/6ni3vemket/b4bj5ejbhv/ulywjwoykr


 

NB. Nieuwsbrief FEHAC voortaan in te zien op onze website. 
Onze nieuwe website biedt de mogelijkheid om niet alleen onze eigen nieuwsbrieven, 
maar ook die van andere organisaties in te zien. Voortaan zullen wij onze leden hierop 
attenderen, waardoor wij niet meer passages uit de nieuwsbrieven van de Fehac 
hoeven over te nemen. 
 
Aankondiging privacyregels clubs. 
In mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) in werking 
in alle EU-lidstaten. Hierin wordt de verantwoordelijkheid groter voor bedrijven en instanties die 
persoonlijke gegevens van burgers verwerken. Zij moeten onder meer een register bijhouden 
van alles wat ze met die persoonsgegevens doen en worden verplicht om te zorgen voor 
digitale bescherming van die informatie. Burgers hebben onder de nieuwe wet het recht om bij 
een organisatie hun persoonlijke gegevens in te zien en ook om die gegevens te wissen. 
 
Maar die wetgeving is heel algemeen en niet toegespitst op de autobranche. Op dit moment 
woedt hierover een politieke strijd binnen de EU tussen autofabrikanten, belangenorganisaties 
van consumenten en andere belanghebbenden. 
De privacy wetgeving gaat ook invloed hebben op de ledenadministratie van clubs. 
In de commissie Juridische Zaken van de Fehac wordt gewerkt aan een handzame uitleg voor 
alle aangesloten clubs en dit wordt gebaseerd op een studie die al binnen de DAF Club is 
verricht. Zodra de ‘Handreiking’ van de Fehac binnen is, gaan wij hiermee aan de slag. We zijn 
blij dat clublid Wouter Bakker heeft aangeboden om het bestuur hiermee behulpzaam te zijn. 
Binnenkort organiseert de Fehac een avond waarbij aan bestuursleden van clubs tekst en uitleg 
wordt gegeven. Twee van onze bestuursleden zullen hieraan deelnemen. 
 

NB. Nieuwe lidmaatschapskaart voor alle leden! 

In het clubblad dat u één dezer dagen ontvangt zit ook uw lidmaatschapskaart. Let erop dat die 

niet per ongeluk met de omslag wordt weggegooid. 

 

Evenementenkalender Karmann Ghia Club Nederland 2018. 

 6-7 januari Aircooled WinterFest te Rosmalen 

 18 maart Algemene Ledenvergadering bij ROGI Classics in Etten-Leur 

 7 april  Technische Dag bij Airhouse in Hillegom 

 13 mei  Voorjaarsrit in Grijpskerke (Zeeland). 

 16 juni  Internationaal Kever Weekend (IKW) Wanroij. 

 7 juli  Zomerrit omgeving Maarssen 

 30 aug tm 2 sept Meerdaagse Buitenlandrit naar Hessisch Oldendorf (bij Hannover). 

 9 september Najaarsrit (oost Nederland) 

 3 november Eindeseizoen bijeenkomst (locatie nog niet bekend). 

 

De meest actuele gegevens over de Evenementenkalender zijn altijd te vinden op de website! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HET BESTUUR 

 


