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BACN Nieuwsbrief 0002 (21-01-2018)

Dit is de tweede nieuwsbrief van de BMW ALPINA Club Nederland (BACN). We
hebben absoluut niet stil gezeten: voor 2018 zijn vijf evenementen uitgedacht, er
zijn twee enthousiaste nieuwe bestuursleden en het is weer tijd om de
contributie te innen.
Contributie
De contributie voor het jaar 2018 is vastgesteld op €35 euro. De vraag aan jullie
om dit over te maken naar rekeningnummer NL86 INGB 0007 2424 32 t.n.v.
BMW ALPINA Club Nederland.
Bestuur
Raymond Lohmer en Hans Haages zijn nieuw in het bestuur en gaan ons helpen
met organiseren van evenementen. Hier zijn we enorm blij mee! Kom naar één
van onze events om met ze kennis te maken.
Evenementen
Kijk hieronder voor de evenementenoverzicht van 2018 en zet deze data alvast
in je agenda! Meld je aan per mail of zodra het event op facebook is aangemaakt.
Aan sommige evenementen kunnen kosten verbonden zijn. Wanneer deze
bekend zijn zullen we je hierover informeren.
Heb jij nog goede ideeën voor een event of wil je er graag één
(mede)organiseren? Laat dit dan aan ons weten!

Met vriendelijke groet, het bestuur van BACN

www.bmwalpinaclubnederland.nl
info@bmwalpinaclubnederland.nl
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- Evenementenoverzicht 2018 Cars&Recording
• Tijd: 27 januari / 10:00 - 13:00 uur
• Locatie: we verzamelen op het parkeerterrein bij de Gamma in Alphen
aan de Rijn: Euromarkt 119, Alphen aan den Rijn. Vervolgens gaan we
gezamenlijk naar een autobedrijf in de buurt.
• Details: van één van onze leden wordt zijn ALPINA op video vastgelegd
voor een bekende autonieuws site (blijft nog even geheim!). Wij vinden
het leuk om daar met zo veel mogelijk ALPINA's te verschijnen - voor de
gezelligheid.
• Contactpersoon: Lennard Franke (0651278460)
Bezoek Tachyon
• Tijd: 8 april
• Locatie: Zuidergracht 13, Soest
• Details: op 8 april gaat BACN op bezoek bij de fabriek van Tachyon. Dit is
een technische dag waarbij we u gaan verrassen!
Fotoshoot
• Tijd: ntb - ergens in mei
• Locatie: ntb
• Details: we hebben contact gelegd met een professionele autofotograaf
die o.a. foto's maak voor Autovisie. Met hem gaan we afspraken maken
om jouw ALPINA te fotograferen op een unieke locatie. Laat het snel
weten als je interesse hebt, er is maar een beperkt aantal plekken
beschikbaar.
Internationale Alpina Meeting
• Tijd: 8 september
• Locatie: Jagdhof Klein-Heilig-Kreuz, Klein Heilig Kreuz1, Großenlüder,
Duitsland
• Details: we willen dit jaar met zo veel mogelijk clubleden naar de 10e
internationale ALPINA meeting in Duitsland. Normaal gesproken komen
er zo'n 50 - 70 auto's vanuit heel Europa. We zijn in gesprek met onze
zuiderburen om hier samen naartoe te gaan. We kunnen een mooie
toertocht organiseren op de heenweg. Vaak wordt er na de meeting een
diner geregeld en kan je overnachten in de buurt.
ALPINA&Coffee
• Tijd: ntb - ergens in oktober
• Locatie: ntb
• Details: als opvolging van de enorm geslaagde kick-off in april 2016 wordt
er wederom een meeting georganiseerd. Een mooie afsluiting van een
seizoen vol leuke activiteiten met een hapje en drankje.
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