Welke bijdrage kunt u aan de club leveren?

1. Het jaarlijkse „Internationale ALT-OPEL Treffen“.

Onze vereniging is afhankelijk van ieders medewerking. Wij stellen
het bijzonder op prijs als u aan onderstaande onderwerpen iets kunt
bijdragen:

Hoogtepunt van elk ALT-OPEL jaar is onze meerdaagse
internationale ALT-OPEL meeting. Traditioneel wordt het in het
Hemelvaartsweekend op verschillende locaties in Duitsland of in
buurlanden als Oostenrijk, Nederland en Zwitserland gehouden.
Hier ontmoeten 400 tot 500 ALT-OPEL liefhebbers met hun voertuigen elkaar om ervaringen uit te wisselen, voor een gezamenlijke
toerrit en de grote onderdelenmarkt.
2. Regionale bijeenkomsten
In meer dan 30 regio‘s in Duitsland, Oostenrijk, Nederland
en Zwitserland worden regelmatig clubavonden gehouden.
Om Opel-gerelateerde problemen te bespreken, gezamenlijke
toerritten uit te zetten en hints en tips uit te wisselen.
Geïnteresseerde Opel vrienden hebben zo de gelegenheid de
clubsfeer te proeven en een deel van de grote ALT-OPEL
familie te leren kennen. Er zal vast een zeker zo’n regionale
bijeenkomst in uw omgeving worden gehouden!
3. Typegroepbijeenkomsten
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Veel van de meer dan 40 typegroepen houden regelmatig typetreffens.
Dan komen eigenaren en liefhebbers van een bepaalde modelreeks
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en toerritten te houden.
Op steeds wisselende locaties in binnen- en buitenland.
4. Reproducties
Het laten reproduceren van niet meer verkrijgbare onderdelen valt
onder het aandachtsgebied van de typereferenten. Door onze
internationale activiteiten zijn ook reproducties van onze buitenlandse
groepen beschikbaar.
5. Oldtimerbeurzen

www.alt-opel.eu
Alt-Opel Interessengemeinschaft von 1972 e.V

- Ons clubblad: Vertel ons over algemene onderwerpen van
		 de Opel geschiedenis, over het clubgebeuren met hun
		 evenementen of over wat u met Opel verbindt.
- Reparatietips
- Tips over Opel oldtimers of onderdelen
- Tips over onderdelenleveranciers
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Wanneer u vakbekwaam bent en graag een maatschappelijke bijdrage
levert, kunt u uw hulp aan de club aanbieden. De clubleiding zal u dan
verder helpen.
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Wat kost het lidmaatschap?
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De jaarlijkse bijdrage is € 60,00. Hiervan worden alle uitgaven,
voornamelijk
druk beträgt
en verzendkosten,
Der Jahresbeitrag
€ 60,00. Mitgedekt.
diesem Beitrag werden alle
Kosten - hauptsächlich Aufwendungen für Druck und Versand von
Informationengedeckt.wij eenmalig een inschrijfgeld van 25 €.
Bij
aanmelding rekenen
Zur Neuaufnahme erheben wir einen einmaligen Betrag von
Onze buitenlandse afdelingen kunnen als volgt worden bereikt:
€ 50,00 für den Sie unser Einsteiger-Paket erhalten.
niederlande@alt-opel.eu
Für Junioren
bis zum vollendeten 17. Lebensjahr haben wir
Sonderkonditionen
vorgesehen. Das sind die Hälfte der Gebühren.
schweiz@alt-opel.eu
oesterreich@alt-opel.eu

Internet: www.alt-opel.eu

Jaarlijks zijn wij op 15 beurzen met een informatiestand aanwezig
om onze bekendheid te vergroten en als ontmoetingsplaats voor
onze leden.
6. Alt-Opel Onderdelenbeurzen
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Zoekt u ALT-OPEL onderdelen of heeft u onderdelen aan te bieden?
Daarvoor hebben wij een advertentierubriek in ons clubblad waar
clubleden gratis kunnen adverteren. Interessanter is wellicht de
tweemaal per jaar, telkens in maart en september, georganiseerde
Alt-Opel Onderdelenbeurs. Op het parkeerterrein van Adam Opel AG
in Rüsselsheim. Er worden daar uitsluitend Opelonderdelen en Opel
literatuur verhandeld.

Internet: www.ALT-OPEL.eu
Bankgegevens:
ALT-OPEL IG
Stad Sparkasse Hannover
Rekening 333 100 33
BLZ 250 501 80
IBAN DE 25 2505 0180 0033 3100 33

Stand: März 2015
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Onze activiteiten:

De grote club voor alle Opelvrienden

-

Technische ondersteuning van de leden
Dialoog met de Adam Opel AG
Redactie van het clubblad
Public Relations
Evenementenkalender
Financiën

2. Adviseurs met buitengewone taken
De adviseurs ondersteunen het bestuur in de besluitvorming.
Bovendien kunnen zij buitengewone taken opgedragen krijgen.
3. Typereferenten
In de ALT-OPEL IG e.V. vindt u voertuigen uit elke periode. Voor
iedere modelreeks zijn er zog. Typereferenten, die de historie en
techniek van de betreffende modellen kennen en zich volledig voor
In der ALT-OPEL IG e.V. finden Sie Fahrzeuge aus allen Epochen.
zijn typegroep inzetten. Op dit moment hebben wij 45 Typereferenten.
Für
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und Technik des jeweiligen Modells kennt und sich ehrenamtlich
für seine Typgruppe einsetzt. Z.Zt haben wir 45 Typreferate besetzt.
Sicher werden auch Sie für Ihr Opel Modell einen kompetenten
Ansprechpartner finden.

2. Adressenlijst
Om het andere jaar verschijnt een actuele
lijst, resp. aanvulling, met namen en
adressen van onze leden. Met deze lijst
kunt u snel vinden wie bij u in de buurt
dezelfde hobby heeft. De adressenlijst is
alleen bestemd voor intern gebruik.
3. Clubsite
Met meer dan een miljoen hits per jaar behoort de AOIG-clubsite tot
de succesvolste onder de Duitse oldtimermerkenclubs. Actuele
updates maken ieder bezoek aan de site zinvol www.alt-opel.eu is
altijd de moeite waard. Als clublid ontvangt u een password voor het
ledengedeelte.
4. Clubshop
In onze clubshop vindt u talrijke artikelen die een extra bijdrage
leveren aan onze hobby. Van speldje tot jack en van sticker tot
gelimiteerde verzamelbeker vinden Alt-Opel vrienden alles wat
hun hartje begeert.
5. Adviezen van Typreferenten
Heeft u vragen over uw Opelmodel? Uw Typereferent helpt u
verder.
6. Partnerprogramma
Met meer dan 20 bedrijven die interessant zijn voor de klassieke
auto wereld, hebben wij partnerprogramma’s opgesteld. Onze
leden kunnen bij deze partners onder gunstige voorwaarden onderdelen, producten of diensten afnemen. Met slechts één aankoop bij
een partnerfirma kunt u vaak uw jaarcontributie al terugverdienen.

Alt-Opel Onderdelenbeurs

7. Aanmeldingspakket voor nieuwe leden
Als nieuw lid ontvangt u een aanmeldingspakket. Het bevat:
- voorgaande clubbladen
- adressenlijst
- clubspeldje
- clubembleem (als sticker)
- ruitsticker „Opel – der Zuverlässige“
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1. Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en twee adviseurs. Deze
worden telkens voor de periode van drie jaar door de leden gekozen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de volgende taken:

1. Clubmagazine „Der Zuverlässige“
Ons officiële clubblad “Der Zuverlässige“
verschijnt zes maal per jaar en is het
communicatiemiddel voor onze leden.
Hierin verschijnen vanuit onze kring
ingestuurde berichten, tips, informatie
en reparatieadviezen.

Einzugsermächtigung
Kontoinhaber:

3. Wij zijn partner
van de Adam Opel AG, waarmee we vanaf het begin actief in
dialoog zijn. De gemeenschappelijke projecten behelzen treffens
bij typejubilea, beurspresentaties en historisch onderzoek.

De leden van de ALT-OPEL IG e.V. genieten veel voordelen. Voor uw
contributie krijgtt u het volgende geboden:
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De geschiedenis van onze club gaat terug naar de tijd waarin met
“oldtimers” alleen nog vooroorlogse auto’s werden bedoeld.
Het belang om ook de auto’s uit de jaren vijftig en zestig te behouden,
leidde in 1972 tot de oprichting van de ALT-OPEL IG eV. Met als
algehele doel het behouden, verzorgen en in gebruik houden van alle
producten van de Adam Opel AG. Alsmede het behouden van de
historische documentatie. Dit doel vormt nog steeds de basis van onze
vereniging.
Sindsdien zijn wij gestaag doorontwikkeld. Tegenwoordig heeft de
club meer dan 2200 leden in meer dan 26 landen en in alle leeftijdsen beroepsgroepen.
Seitdem
haben wir uns kontinuierlich entwickelt und zählen heute
mehr als 1900 Mitglieder aus 25 Nationen aller Alters- und
Berufsklassen.
2. Het is vanzelfsprekend
dat vrijwel alle clubinzet door de leden vrijwillig wordt gedaan.

Besluitvormende organen zijn de Algemene Leden Vergadering
en het clubbestuur.

Vorname

Wie zijn wij?
1. Een club voor alle vrienden van het merk Opel.
Of je in een Opel rijdt of zoekt, of geïnteresseerd bent in het
merk Opel, u bent van harte welkom bij de ALT-OPEL IG eV.

Wat doen wij voor u?

Bankverbindung:
Ich möchte im Kreis der ALT-OPEL-Freunde mitmachen. Mir
ist bekannt,
dass dafür einHannover
Beitrag pro Jahr im
ALT-OPEL
IG, Stadtsparkasse
Voraus entrichtet werden muss. Der Jahresbeitrag beträgt
derzeit
EUR
60,-.
IBAN: DE 25 2505 0180 0033 3100 33

Is blij met uw interesse in onze club. Met deze brochure hopen wij
u een eerste indruk te geven van onze doelstellingen, activiteiten en
organisatie.

Hoe is de ALT-OPEL IG e.V. georganiseerd?

Ich möchte im Kreis der ALT-OPEL Interessengemeinschaft mitmachen. Mir ist bekannt, dass dafür
ein Beitrag pro Jahr im Voraus entrichtet werden muss. Der Jahresbeitrag beträgt derzeit EUR 60,-.

De Alt-Opel
Interessengemeinschaft von 1972 e.V.

