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De eerste nieuwsbrief van januari /
februari 2022 !

Nieuwjaarswensen ...
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Contributiebetaling 2022;
Vergeten modellen op
www.vroom.be
Motortechniek in afbeeldingen ...

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Wij willen u en uw familie hierbij nog de allerbeste
wensen, in goede gezondheid, voor het jaar 2022
wensen.
2021 is reeds lang vervlogen,
verenigingsjaar 2022 staat nu voor de deur.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
alles krijgt toch een nieuwe kleur.
{{voornaam}}, veel geluk, gezondheid en vrede,
veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor de club en je naaste,
dan wordt het een prachtig verenigingsjaar.
Het Bestuur van de Autobianchi Club Nederland

Het nieuwe verenigingsjaar
gaat weer van start ...

Beste leden,
Inmiddels zijn we weer een aantal weken onderweg
in dit nieuwe verenigingsjaar. Laten we hopen dat we
nu eindelijk de pandemie eens onder controle
krijgen. Het wordt tijd dat wij weer eens gezellig
samen kunnen komen en dan zonder mondkapjes /
vaccinaties en beperkingen.
Wij hebben nog steeds de Internationale Autobianchi
Meeting in Harderwijk op het programma staan. Het
inmiddels traditionele internationale treffen welke
aanvankelijk in 2019 had moeten plaatsvinden, doch
al twee maal, om diezelfde reden, verplaatst werd.
Laten we hopen dat deze dit jaar wel plaats kan
gaan vinden...
U zult gemerkt hebben dat de verenigingsactiviteiten
de laatste jaren op een laag pitje kwamen te staan,
laten we dus hopen dat dit verandert. Wij, als
bestuur, hebben goede moed en komen dit voorjaar
weer samen om de verenigingsagenda voor 2022
vast te stellen.
Meer daarover kunt u lezen in de komende
nieuwsbrieven.

Contributiebetaling 2022 ...

Het nieuwe verenigingsjaar vergt weer extra werk
voor onze penningmeester Angela: het is weer tijd
voor de contributiebetaling 2022. In de huidige,
steeds duurder wordende, tijd hebben wij
besloten de contributie voor 2022 op het oude peil en
dus nog steeds bescheiden te houden.
Zou u haar kunnen helpen door te zorgen dat u tijdig,
doch uiterlijk vóór 13 februari 2022, uw
jaarcontributie voor 2022 betaald?
Als geheugensteuntje hierbij wederom de
betalingsgegevens van de club:
NL 88 INGB 0000 1251 18,
ten name van:
Autobianchi Club Nederland, Ede.
De jaarcontributie bedraagt € 27,50 per lid per jaar.
Voor het inwonende gezinslid bedraagt de
jaarcontributie € 6,- per gezinslid, extra.
Zou u hierbij, onder opmerkingen, willen vermelden:
jaarcontributie 2022, uw lidnaam (en evt. de namen
van de gezinsleden waarvoor u extra betaald).
(PS: mocht u de contributie voor 2022 reeds betaald
hebben? Dan geldt dit bericht niet voor u !)
Alvast onze hartelijke dank !
Angela Van der Vlugt
Penningmeester Autobianchi Club Nederland

Vergeten modellen op
www.vroom.be

Speurende over het internet vond ik nog een leuk
artikeltje van verslaggever: Piette François, op de
Belgische automotive (internet-)pagina:
www.vroom.be.
Het vergeten model betreft de A112 Abarth.
Wilt u dit in papieren vorm? Ik heb er een PDF van
gemaakt welke te downloaden is door op
onderstaande link te klikken.
Mot u 'm wel nog effe printen ...
Vergeten model.pdf
Veel leesplezier!
Uw webmaster

Motortechniek in
afbeeldingen ...

Nu eens geen tekst doch alleen fotomateriaal van
een motor. Weet u welke motor, onderstaand,
afgebeeld staat?

Tot de volgende nieuwsbrief !
Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Zodra wij weer nieuws te melden hebben, melden wij
ons weer !
Mocht u iets willen vragen, heeft u ideeën of wenst u
contact met de club?
Wij zijn te bereiken onder: info@autobianchi-club.nl
Bestuur Autobianchi Club Nederland

Even voorstellen: de Panoramica's van nieuw clublid
Jimmy...
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