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Beste leden,

Weer terug van (even) weggeweest: Het Mailnieuws van ‘t Een-
deëi met korte mededelingen en wetenswaardigheden over de 
vereniging. Komend jaar ontvangt u Mailnieuws halverwege iedere 
maand, of op andere tijdstippen als we wat actueels te melden 
hebben. Wilt u zelf iets kwijt? Neem contact met ons op en we 
plaatsen uw bericht. (redactie@eendeei.nl)

Ook in 2012 staan er weer vele 
activiteiten gepland. 
De Nieuwjaarsreceptie, de 
Operatie Nachtvlucht, Koffer-
bakverkoopdagen, ééndaagse 
toertochten, barbecues enzo-
voorts. 
Wij houden u op de hoogte via 
de site, dit Mailnieuws en het 
Clubblad.

Het Eendeei heeft een werkplaats 
waar je als lid je 2 cv (of andere 
A-type) mag repareren. De box is voor-
zien van alle professionele gereed-
schappen waarmee je kunt sleutelen. 
Reservering van de box is mogelijk 
via box@eendeei.nl of via  telefoon-
nummer 06-17044405 met vermelding 
van je lidmaatschapnummer, naam en 
telefoonnummer. De box is voor leden 
1 week per jaar gratis te gebruiken, 
daarna  betaal je 15 euro per week. 
De spelregels hoe de box te gebruiken 
zijn aanwezig in de box.
 

Er wordt op dit moment hard 
gewerkt aan een vernieuwde 

website
Toegankelijker, handiger en 

actueler dan ooit.

(tot die tijd is de huidige site 
natuurlijk nog geheel operationeel)

Naar verwachting volgende week 
wordt u de contributienota 2012 
toegezonden. Nieuw is dat  de 
contributie voor leden die niet per 
automatische incasso betalen 
met 7,50 administratiekosten zijn 
verhoogd. Dat is een hoog bedrag 
welk u zich kunt uitsparen door 
met een automatische machtiging 
te betalen. Een automatische 
machtiging kunt u altijd intrekken 
en mocht u het niet eens zijn met 
de afschrijving dan kunt u uw bank 
opdracht geven het bedrag te laten 
storneren (naar u terug te laten 
boeken) De contributie moet voor 1 
maart 2012 zijn betaald. 
Is er op 1 maart 2012 geen betaling 
ontvangen dan kunt u, zonder dat 
uw betalingsverplichting vervalt, 
geen gebruik meer maken van de 
faciliteiten van het Eendeëi zoals 
bar, magazijn of box. Ook om op het 
terrein van het Eendeëi te mogen 
sleutelen moet u het lidmaat-
schapskaartje 2012 kunnen tonen. 
Dit lidmaatschapskaartje ontvangt 
u twee weken  na betaling van uw 
contributie. Vanaf 1 maart zal, hoe 
vervelend wij dit ook vinden,  bij 
het sleutelen, het magazijn maar 
ook bij het bezoek aan de bar om 
het lidmaatschapskaartje worden 
gevraagd. Zonder geldig lidmaat-
schapskaartje geen Ei.

Activiteiten

De ‘box’

www.eendeei.nl

Lidmaatschap 2012

Het magazijn

Let op uw 
brievenbus!

Volgende week 
alles over het 
EI-programma

in 2012

u i t n o d i g i n g

Zaterdag 7 januari 2012:

Eendeëi Nieuwjaarsreceptie
op het Korperpad!

Het komende jaar gaat het magazijn zijn assortiment verande-
ren naast de gebruikelijke onderdelen nu ook de verbeterde 
en opnieuw uitgevonden onderdelen. Ook zal er veelal de 
keuze bestaan tussen goedkoop met wat mindere kwaliteit en 
de betere maar vaak ook duurdere onderdelen.
Er komt ook aanbod van gereedschap en hebbedingetjes.

Cursussen 
2012
 
Het cursusaanbod 2012 is 
bekend! In het komende jaar 
worden alle bekende cursus-
sen weer gegeven (eendologie, 
remmen, lassen, motorrevi-
sie), maar er zijn ook nieuwe 
cursussen!
Van lang weg geweest is er 
weer de cursus “versnellings-
bakrevisie”.
Ook zijn er twee totaal nieuwe 
cursussen in 2012! De cursus 
“Koets” en “Elektra” zijn nieuw.
Bekijk de site en je komt alles 
te weten over het cursusaan-
bod, de prijzen en de data!!
Inschrijven, vragen enz…..
het kan allemaal via de site 
(www.eendeei/contact) of via 
eendeei@caiway.net

Goed nieuws: In overleg met onze 
huisbaas, kunnen we nog vele 
jaren gebruik blijven maken van 
onze prachtige locatie aan het 
Korperpad. 

Afspraak is wel dat we zelf het 
onderhoud aan het gebouw ter 
hand moeten nemen. 
Om het pand op te knappen heb-
ben wij absoluut hulp van de leden 
nodig. Dat kunnen wij als bestuur 
niet alleen, het is een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van alle 
leden. Wie met het klussen wil 
helpen kan zich opgeven bij 
secretaris@eendeei.nl
   

Wij wensen u hele fijne feestdagen!

Het Korperpad blijft nog 
járen ons thuishonk


