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Wat heeft de Club u te bieden? 

 

De BMW Klassieke Autoclub Nederland is een erkende BMW club en is in 1988 opgericht. Ons doel is 

het aanknopen van contacten met BMW-bezitters, zowel nationaal als internationaal, zicht bieden op het 

klassieke verleden van het merk BMW, het organiseren van evenementen, maar ook het uitwisselen van 

ervaringen bij technische problemen.  
 

Verschillende keren per jaar kunnen de clubleden elkaar ontmoeten, om gesprekken over de hobby te 

voeren en gezamenlijk met de BMW's toertochten te ondernemen. Velen hebben deelgenomen aan onze 

nationale en internationale ritten, die altijd weer een gezellig en gemoedelijk karakter hebben. 

Bijeenkomsten van welke aard ook moeten altijd een prettige belevenis zijn, net zoals het rijden met een 

BMW. De BMW Klassieke Autoclub Nederland is geen typeclub. Clublid kan elke liefhebber van een 

BMW van 25 jaar en ouder worden. Aan BMW gelieerde automerken, zoals Bristol, EMW, Frazer Nash 

en Veritas zijn ook welkom in onze club. 

 

   

BMW Klassieke Autoclub Nederland 



 

Clubritten en activiteiten 
BMW Klassieke Autoclubs organiseert 4 tot 5 clubritten per jaar en neemt deel aan BMW Promotiedagen 

en oldtimerbeurzen. Verder worden initiatieven voor internationale activiteiten ontwikkeld en ondersteund, 

zoals bezoek aan oldtimermarkten, klassiekerwedstrijden en -rally’s. 

 

Communicatie 

Vijfmaal per jaar ontvangen de leden het clubblad “van Dixi tot Barockengel”, met daarin nieuws, 

evenementenkalender, technische artikelen, tips, etc. 

Voor leden is het mogelijk om in het clubblad gratis te adverteren. 

Bij actueel nieuws over evenementen, nieuws, etc. ontvangt u per mail een nieuwsbrief.  

 

BMW Klassieke Autoclub Nederland is actief op Internet: 

www.bmwklassiek.nl en www.facebook.com/bmwklassiek  

 

De BMW Klassieke Autoclub Nederland is aangesloten bij: 

 

BMW CLUBS NL (BCNL) 

Dit verbond, waarin erkende clubs verenigd zijn, heeft ten doel: 

 het onderhouden en bevorderen van contacten tussen de 

aangesloten clubs op elk door hen gewenst gebied; 

 het onderhouden en bevorderen van contacten tussen de 

aangesloten clubs enerzijds en anderzijds derden, zoals 

bijvoorbeeld BMW Nederland, BMW Club Europa, enz; 

 het ontwikkelen van activiteiten op public relations gebied 

t.b.v. van de gezamenlijke aangesloten clubs; 

 het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten, indien en 

voor zover wenselijk geacht door de clubs. 

 

BMW CLUB EUROPA (BCE) 

BCE wordt ondersteund door BMW AG. De bij BCE aangesloten clubs hebben het recht het officiële 

BMW logo te voeren binnen een kader dat door BMW AG is aangegeven. Zonder deze erkenning mogen 

BMW clubs niet onder de vlag van BMW werken. BCE organiseert internationale evenementen en 

behartigt de belangen van de aangesloten clubs. 

 

FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) en  

KNAC (Koninklijke Nederlandse Automobielclub) 
 

De FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in stand houden van het Nederlandse 

mobiele historische erfgoed. Een verbonden wereld van liefhebbers van historische voertuigen is van 

wezenlijk belang voor het in stand houden van onze hobby! Bij veel verzekeraars levert dat lidmaatschap 

aantrekkelijke korting op voor de “klassiekerverzekeringen” van onze leden. 

 

De KNAC is een landelijke vereniging die ondersteuning voor haar leden biedt, zoals pechhulp, juridische 

hulp (informatie) en een actieve rol richting de overheid (zoals de motorrijtuigenbelasting en milieuzones) 

 

Bent u na deze korte informatie geïnteresseerd in onze club, dan willen wij U graag verwelkomen als 

nieuw lid. 

 
 

Secretariaat:      Email:   secretaris@bmwklassiek.nl 

Heikantsestraat 56     Website:  www.bmwklassiek.nl 

4841 ES  Prinsenbeek     Facebook:  www.facebook.com/bmwklassiek  



 
INSCHRIJFFORMULIER 
 
De contributie bedraagt € 60,-/kalenderjaar (ingaande 1 januari 2015). 

Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.  

Contributie te voldoen op IBAN: NL24 INGB 0009 3875 39 t.n.v. Penningmeester BMW Klassieke 

Autoclub Nederland te Tubbergen. Na bevestiging van ontvangst, door de penningmeester, bent u 

officieel ingeschreven. Opzegging van het lidmaatschap dient u schriftelijk, uiterlijk 1 maand voor het 

nieuwe kalenderjaar, op te sturen naar het secretariaat. 

 

Persoonsgegevens 

Voornaam  

Achternaam  

Geboortedatum  

Beroep  

 

Partner 

Voornaam  

Achternaam  

Geboortedatum  

 

Adresgegevens 

Adres  

Postcode                                         Plaats: 

Tel. privé                                         Mobiel: 

Tel. zakelijk                                         Fax: 

e-mailadres                                         Homepage: 

 

Gegevens auto 

Merk en type                                         Bouwjaar: 

Kenteken                                         Chassisnr.: 

 

S.v.p. duidelijk aankruisen wat van toepassing is: 

Mijn naam mag worden vermeld op de ledenlijst    □ JA □ NEE 

Mijn voertuiggegevens mogen aan leden bekend gemaakt worden   □ JA □ NEE 

Ik wil incidenteel ondersteuning bieden op evenementen    □ JA □ NEE 

Ik wil mijn BMW beschikbaar stellen op beurzen en evenementen   □ JA □ NEE 

 

Stuurt U a.u.b. het ingevulde aanmeldingsformulier naar het volgende adres: 

Secretariaat BMW Klassieke Autoclub Nederland 

Heikantsestraat 56, 4841 ES  Prinsenbeek 

 

 

Of via e-mail naar: 

E-mail: secretaris@bmwklassiek.nl     Website: www.bmwklassiek.nl 

 

 

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


