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BACN Nieuwsbrief 0001

Hier is dan de eerste nieuwsbrief van de BMW Alpina Club Nederland (BACN).
We vonden dat het tijd werd om wat van ons te laten horen. Een aantal van jullie
blijft eenvoudig op de hoogte via de facebook pagina van de BACN. Het is wellicht
wat stil geweest maar we hebben niet stil gezeten.
Belangrijkste hoofdpunten zijn:
- We zijn op zoek naar een vorm om de BACN op een hoger plan door te
zetten. Hiervoor willen we input van jullie, de leden. Meer internet, meer
facebook, meer meetings, meer info? Of allemaal juist minder? Roept u
maar!;
- Wij hebben het nu een paar keer voor gedaan en zien graag opvolging
voor het organiseren van trips en meetings van de leden;
- We heffen voor 2017 geen contributie en zullen dat in 2018 weer
oppakken. De contributie voor de internationale BMW club is voor al onze
leden wel betaald in 2017;
- We hebben uitgevonden dat circa 325 Alpina’s geregistreed staan in
Nederland. Hiervan is 10% lid van BACN. Het hoeft zeker geen grote club
te worden maar wellicht dat u nog een eigenaar kent. Stel voor om ook lid
te worden!;
Hop de volgende pagina’s staan de meest gestelde vragen over BACN met daarbij
onze antwoorden. Ook voor jullie wat houvast in een gesprek met nieuwe leden.

Veel gestelde vragen:
1. Hoe word ik lid van de BMW Alpina Club Nederland?
Lid worden kan eenvoudig door on-line het inschrijfformulier in te
vullen. Heeft u na het lezen van de webpagina over het lidmaatschap
nog vragen, dan zijn wij uiteraard graag bereid deze persoonlijk te
beantwoorden via bmwalpinaclubnederland@gmail.com
2. Kan je lid worden als je (nog) geen Alpina bezit?

Alle leden van de club zijn in het bezit van een Alpina. Maakt niet uit welk
type. De club bestaat om deze reden.

3. Heeft de BMW Alpina Club Nederland een collectieve
autoverzekering?
Nee, nog niet. De club is wel bezig met geen collectieve verzekering.
Er zijn overigens voldoende goede (klassieker-)verzekeringen op de
markt.
4. Heeft de BMW Alpina Club Nederland een eigen
onderdelenmagazijn?
Nee, de club heeft geen eigen onderdelenmagazijn.Van de meest
gangbare types worden nog veel onderdelen nieuw geproduceerd.
Deze onderdelen zijn in de reguliere handel verkrijgbaar.
5. Heeft de BMW Alpina Club Nederland een lijst met
betrouwbare verkoopadressen?
Om een lijst met wel/niet betrouwbare adressen te maken zou de
club een voortdurend consumentenonderzoek moeten doen. Dit
vereist uiteraard maximale zorgvuldigheid, onder meer vanwege de
juridische aansprakelijkheid en is eenvoudigweg een te grote
inspanning. Clubleden in de diverse regio's zijn daarentegen altijd
bereid hun persoonlijke ervaringen met anderen te delen.
6. De Alpina pas: Klopt het dat bedrijven korting geven aan
clubleden van de BMW Alpina Club Nederland?
We zijn bezig met de clubkaart van BMW clubs Nederland waar wij
ook lid van zijn. Een gedeelte van de contributie wordt door ons
afgedragen aan de koepelorganisatie. Dit lidmaatschap geeft dan
onverwachte voordeeltjes. Zo geven sommige bedrijven korting op
vertoon van de clubpas. Er zijn bijvoorbeeld klassiekerverzekeringen
die korting geven: clubleden zijn immers zuinig op hun auto. Het

geven van korting is steeds een individuele actie van het betreffende
bedrijf. De BMW Alpina Club Nederland heeft hier geen actieve rol in.
7. Waarom heeft de BMW Alpina Club Nederland geen
electronische ledenlijst?
Wij begrijpen dat leden graag contact zoeken met elkaar. Helaas is
het ook zo dat bedrijven graag de gegevens van onze leden willen
hebben en daar zelfs geld voor bieden. Om de persoonsgegevens van
u en anderen te beschermen gaan wij daar zorgvuldig mee om. De
ledenadministratie is u graag van dienst wanneer u een bepaald
mede-clublid zoekt. Naast de meetings is Facebook een middel om
elkaar te ontmoeten. Ook zijn er voor Alpina specifieke registers op
het internet. (www.alpina-archive.com en www.thealpineregister.com )
8. Is de club alleen interessant voor mannen?
Deze vraag wordt nogal eens gesteld. Meetings zijn geen saaie
verhandelingen over olie, en boutjes en moertjes. Wel kunnen er
locaties worden bezocht met specifiek technische achtergrond. Het
hoofddoel blijft echter steeds het gezellig samenzijn. En daar zijn we
goed in!
9. Oh leuk. Wanneer is de volgende meeting?
Zoals hierboven beschreven horen we dat graag van jullie! En kom,
gewoon aansluiten bij de evenementen van BACN, waar u hartelijk
wordt ontvangen.
10. Ik wil een evenement bijwonen in een ander land, kan dat?
Jazeker! Als clublid mag u alle evenementen bijwonen, het maakt niet
uit welk land dit organiseert. U bent immers ook lid van de BMW
Club International.
11. Hoe zit het met de kosten?
• Contributie (€ 35,- per jaar)
Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar. Voor evenementen en meetings
wordt soms een extra bijdrage gevraagd. Leden gaan meestal gratis mee
en bijrijders en/ partners betalen een gereduceert tarief voor entrée.
Met vriendelijke groet, het bestuur van BACN

www.bmwalpinaclubnederland.nl

