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KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND 
 
NIEUWSBRIEF  
 
Datum:  15 maart 2021   Jaargang 5      
Nummer:  3 
 
Eerste digitale Algemene Ledenvergadering een feit 
Vandaag ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van jullie nieuwe voorzitter. Mijn naam is Caroline 
Marcussen, ben getrouwd met Dirk en heb twee zonen. Jullie kennen mij inmiddels vanuit de 
evenementencommissie en het onderhouden van de website en facebook berichten. De stap naar het 
voorzitterschap is een grote. Toch denk ik de verantwoordelijkheid aan te kunnen, mede omdat er een 
stevig bestuur staat met veel kennis van zaken. Afgelopen tijd heb ik gemerkt dat de bestuursleden 
elkaar ondersteunen én aanvullen en dat maakt dat er zo’n geweldige club staat. Een club die ook 
afgelopen jaar voldoende van zich heeft kunnen laten horen. 
 
Op 14 maart was daar dan de eerste digitale ledenvergadering. Niet in een zaal met mensen die lekker 
met elkaar kletsen en eigenlijk geen tijd hebben voor de formele agenda op die dag. Bestuur en leden 
namen dit keer plaats achter een beeldscherm en we konden elkaar niet zien. Alleen de bestuursleden 
waren zichtbaar. De vergadering startte mooi op tijd en er was voldoende ruimte voor inbreng via de 
Chatfunctie. Het verslag van de vergadering is voor iedereen binnenkort beschikbaar, dus daar ga ik nu 
niet verder op in. Wel op het afscheid van Jan van Ruijven en Peter de Jong. Ondanks de beeldschermen 
werd het een warm en eervol afscheid van twee mannen die hun sporen in onze vereniging verdiend 
hebben. Vergezeld van bloemen en een cadeaubon en de belofte lekker met elkaar te gaan eten, zodra 
dat weer kan, kunnen we terugkijken op een geslaagd goodbye. 

 
  
Peter kan met een gerust hart zijn taken 
neerleggen en overlaten aan Ruben van der 
Goor, die met zijn eerste Ghia Varia al een goede 
indruk heeft gemaakt. Zelf heb ik alle vertrouwen 
in de nieuwe evenementen coördinator Ben Goss 
en Yasmina Verkaik als teamlid evenementen 
commissie. Beiden zijn enthousiast en zullen 
weer met een frisse blik naar de organisatie van 
evenementen binnen onze club kijken. 

Onze ledenadministrateur, Rein Bonhof, deed 
overigens een oproep aan alle leden die nog steeds niet via automatische incasso hun lidmaatschap 
betalen om dit wel te gaan doen. Hij belooft een advertentie te plaatsen zodra zich vijf leden hebben 
aangemeld voor automatische incasso. Dat lijkt mij een prima belofte. 
Tot zover de Algemene Ledenvergadering, waarbij de aanwezige leden groen licht aan het bestuur 
gaven om het komende jaar enthousiast in te gaan. 
 
Evenementen 2021 
Alle evenementen staan inmiddels op de website en voor een aantal is inschrijven ook al mogelijk. 
Nieuw is de mogelijkheid om je aan te melden voor een taxatie bij Stijn Sportscars Taxaties in Alphen 



 

 
 

2 
aan den Rijn op 24 april. Er zijn op deze dag 10 taxaties mogelijk en ze zullen door de evenementen 
coördinator ingepland worden. Kosten zijn € 95,-- per taxatie.   
 
De technische dag op 17 april bij BusBrothers in Nijkerkerveen gaat ook door. Hoe weten we nog niet, 
maar we houden rekening met een échte technische dag, waarbij iedereen naar Nijkerkerveen komt. 
Toch bereiden we ook een online technische dag voor. Dus aanmelden is altijd slim. 

 
 
De voorjaarsrit op 2 mei in de omgeving van Amersfoort gaat vooralsnog ook gewoon door. Misschien 
in een iets aangepaste vorm, maar Willem Struijs stelt zich in dit geval creatief op en is al druk met de 
voorbereidingen. 
Last but not least: de Estafette. Inmiddels zijn er 18 aanmeldingen om de miniatuur Karmanna Ghia 
door Nederland, België en Duisland te laten rijden. Het is geweldig om te 
zien wat dit autootje voor leuke contactmomenten oplevert. We gaan dus 
graag door met de estafette en je kunt je nog steeds aanmelden. 
Voor alle evenementen geldt, dat je je kunt inschrijven via de website. 
 
Adverteerders 
Nog een goede reden om naar onze website te gaan, is dat de adverteerders 
een prachtige interactieve plek op de homepage hebben gekregen. U ziet nu in een oogwenk welke 
bedrijven onze club een warm hart toedragen en u bent daarna met één klik verwijderd van hun 
websites. 
Bezoek ook eens onze Facebookpagina en meld je aan als vriend. 
 
Tenslotte spreek ik de wens uit, dat ik onze club lang mag voorzitten en we vooral vaak over onze 
prachtige auto’s mogen praten en erin rijden. Tot snel…………. 
 
Namens het bestuur, Caroline Marcussen 
 
 
 
 
 
  
www.karmannghiaclub.nl  
 
 
 
 
 
 
 


