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In deze InFourMail
Van de voorzitter
FEHAC
Ledenkaart
ALV 2018 en treffen
Agenda
Van de voorzitter
De InFourMail verschijnt vanaf nu op een frequentere basis: tijdens het
motorseizoen elke maand, en van oktober tot en met maart elke 2 maanden.
Dat houdt in dat je vaker op de hoogte wordt gebracht van nieuwtjes en
ontwikkelingen, wel zal de inhoud van de InFourMail korter zijn. Mocht je een
leuk artikel weten, ben je bezig met een restauratie,heb je een speciale motor
of wil je iets vertellen over jezelf (misschien een interessante andere
liefhebberij) laat het dan weten! Dat kan met een mailtje naar
voorzitter@cbfourclub.nl.
Verder is er op het Fourum ook het één en ander nieuws te melden. Zoals jullie
weten zijn wij als klassieke motorfietsclub aangesloten bij de FEHAC. Zij
behartigen de belangen van oldtimer liefhebbers (dat zijn wij) en hebben (mede
via onze "mol" Doede Bakker) regelmatig nieuws over uiteenlopende
onderwerpen. Op het Fourum vind je daar een speciaal plekje voor.
Ook vind je vanaf nu op veler verzoek een volstrekt anonieme ledenkaart.
Dankzij Google Maps is het redelijk eenvoudig om hier een mooi overzicht van
te krijgen.
Over deze beide onderwerpen vind je verderop in deze InFourMail meer
informatie.
Als laatste verdient de ALV 2018 en het treffen nog bijzondere aandacht, er zijn
nog plaatsen beschikbaar en we hebben goed weer besteld!
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Fijne Pasen,
de eieren zijn fipronyl-vrij dus die kunnen weer!
Past Issues

Subscribe

Eric
FEHAC
Op het hoofdscherm van het Fourum vind je in het deel met sponsoren de
FEHAC. Niet echt een sponsor maar wel een belangrijk onderdeel voor ons als
club. Onze aansprakelijkheid verzekering loopt via hen en nog belangrijker, zij
behartigen de belangen voor ons als oldtimer liefhebbers. In dit deel zul je
uitlatingen van hen zien die ons, maar ook oldtimerliefhebbers in het algemeen
aan gaan. Denk aan zaken als milieuzone's, belastingregelingen enzovoort.
Ledenkaart
In het deel Regio's vind je een link naar een kaart in Google Maps waarop staat
vermeld waar onze leden wonen. Dit verzoek is al een aantal keren op een ALV
gemeld, en het moest er nu maar eens van komen :-) Een flinke puist werk,
maar wel een handig overzicht om eens te raadplegen als je eens een rit wilt
uitzetten om jouw dorp, stad of in de regio. De kaart bevat markeringen per
plaats (anoniem: stadscentrum) en als je daar op door klikt zie je hoe veel
leden daar wonen. Zoals je kunt zien hebben we leden in Nederland, België en
Duitsland. Blijkbaar valt onze club ook over de grenzen op en vinden mensen
het leuk om aan te haken!
ALV 2018 en treffen
In het weekend van 2 juni is de ALV, gecombineerd met het treffen van onze
club. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, komt dat zien, beleef het avontuur. Er
is nog plek en het weer wordt goed!
Meld je aan via het forum, of gebruik onderstaande link!
https://goo.gl/forms/y53uzosxWNmW3mSy2
Van het Fourum
sleutelcaffee regio zuid 2018
Zadelplaat opknappen
koppelingshuis Honda CB350 Four
Agenda
Er staat veel op de agenda, hier een bloemlezing uit de evenementen:
15 april 2018: sleutelcafé Zuid, Kitty Verbeek
2 juni 2018: ALV en treffen, Costa del Zeumeren
Juni 2018: sleutelcafé Midden, Albert Beukers
Juli 2018: sleutelcafé Noord, Albert de Groot
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