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VAN DE VOORZITTER 

Autohobby op facebook 

WWW.facebook.com-AhcUtrecht 

Beste leden, alweer Juni. Wat vliegt de tijd. Voor velen van jullie is de vakan-

tie begonnen of staat voor de deur.  

Ook in Nederland is het op dit moment heerlijk toeven. En als we het weer-

bericht mogen geloven zal dat nog even zo blijven en kunnen we genieten 

van onze welverdiende vakantie. 

Wij hebben op 28 april het veertig jaren bestaan van onze vereniging met een 

mooi feest kunnen vieren. Hulde aan het team van vrijwilligers die samen met 

het bestuur en de onze leveranciers er voor hebben zorg gedragen dat deze 

dag een onvergetelijke is geworden waar groot en klein enorm hebben geno-

ten. Ik wil dan ook iedereen nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. 

Ik heb er alle vertrouwen in, dat wij met zijn allen weer heel veel plezier gaan 

beleven aan alles wat onze vereniging te bieden heeft. Maar eerst gaan wij een 

mooie vakantie tegemoet. 

 Het is wederom de afgelopen periode druk geweest in onze garage. Velen 

hebben hun  voertuigen onder handen genomen en vakantie klaar gemaakt. 

De airco's zijn nagekeken en waar nodig opnieuw gevuld, laat de vakantie en 

de zon maar komen. Binnenkort gaan ook het bestuur en de vrijwilligers ge-

nieten van hun  vakantie en zal het magazijn gesloten zijn.  In deze nieuws 

brief staan een aantal belangrijke data voor de komende periode onder het 

kopje Activiteiten Agenda. 

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar leden die zich beschikbaar  willen stel-

len om als vrijwilliger binnen de vereniging aan de slag te gaan.  Als je denkt 

wat te kunnen bijdragen aan onze vereniging op welke manier dan ook  en je 

bent bereid daar tijd voor  te maken, schroom niet je aan te melden. 

Rest mij, mede namens het bestuur, jullie allen een hele fijne vakantie en  heel  

veel plezier  toe te wensen. Geniet en kom weer veilig thuis. 

Ron van Eyck, 

 voorzitter 

Het magazijn is gesloten vanaf  16 juli 

En gaat weer open op maandag 27 augustus 
De garage heeft cameratoezicht , op deze wijze houden wij bij  
wat er zoal in de garage afspeelt . Mocht er verniel ingen, onrechtmatig 
gebruik of  voor de verenig ing onaanvaardbaar gedrag worden gezien.  
Gaan wij gesprek met u aan over vergoeding of uw gedrag.  
Beelden worden bewaard en gezien volgens de nieuwe wetgeving op de 

privacy.  
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Mededeling 

De fbto stopt met de collectiviteit korting . 

Houd daar rekening mee, uw premie zal verhoogd worden. 

 

Mis u de jaarlijkse zomerschoonmaak 

In december is er weer 1 

Adres: Autoboulevard Overvecht Floridadreef 40 

3565 AM UTRECHT 

Telefoon: 

088-2750000 

Korting op vertoon van uw clubpas 

Record Auto Onderdelen BV 

· Ceylonlaan 11 

· 3526 AC Utrecht 

Telefoon: 030 - 288 97 74 

Korting op vertoon van uw clubpas 

Adres: Ravenswade 102 

3439 LD Nieuwegein 

Telefoon 030-2888414 

https://www.google.nl/search?q=primaparts+nieuwegein+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmOT0nPTtOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFB-1JkLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjMh5KL6PvbAhUR2aQKHepAD3UQ6BMImwEwEg

