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Landelijke clubwebsite: www.mgcarclub.nl
The mark of Friendship

Voor vermeldenswaardige zaken mail naar:

regionoord@mgcarclub.nl

Beste MG vrienden,
2 maart
clubavond Leek
Joop Leffers bericht over zijn autokerkhof ervaringen.
11 maart

landelijke rit: ‘Drenthe Zuid’
We starten in Staphorst, Restaurant Waanders, 13.00 uur
Deze datum is vastgelegd door het hoofdbestuur.
Om de leden van de andere regio’s ter wille te zijn, starten we zo zuidelijk mogelijk.
Als u om 12 uur aanwezig bent, kunt u deelnemen aan het brunchbuffet, dat voor 10 euro pp. incl. koffie en
thee klaarstaat. Uw deelname wel even opgeven want de kok wil weten hoeveel hij moet gaan maken.
(PS ik zal met onze vaste weerman Piet een mooiweercontract afsluiten …).
Verwacht:
op een zaterdag in april: taxatie
Als er voldoende belangstelling is, wordt er een Regio Noord taxatiedag georganiseerd.
Graag opgeven vóór 25 februari.
Verwacht:
28 t/m 30 april (Koninginnedag)
eerste noordelijke hotelweekend: We kunnen Wiesmann Dülmen, Karmann Osnabrück of VW Kassel
bezoeken. Hierover wordt 2 maart besloten!
We kunnen 3 februari alvast nadenken over het programma.
We proberen met een budget van Euro 250 per equippe uit te komen, 3 dagen/2 nachten volledig verzorgd
Verwacht
27 en 28 mei, of 8 t/m 10 juni
eerste kampeerweekend dit jaar. Wat heeft uw voorkeur?
Fehac nieuws vrijstelling van houderschapsbelasting op klassieke voertuigen
Door een aantal wetswijzigingen in het afgelopen jaren zou de vrijstelling voor klassiekers op de tocht komen
te staan. Dit zou het gevolg zijn van o.a. de kilometerheffing, welke weggestemd werd in de Tweede Kamer.
Ongelukkigerwijs bleef er toen iets liggen waardoor de vrijstelling voor klassiekers kon komen te vervallen.
De Fehac heeft hier werk van gemaakt en aangedrongen op reparatiewetgeving voor het nationale
klassiekerbestand van 25 jaar en ouder.
Met name het Tweede Kamerlid Van Vliet (PVV) heeft zich sterk gemaakt voor instandhouding van de
bestaande regeling.
Voor nieuwe klassieke voertuigen gaat nu de vrijstelling gelden vanaf 30 jaar. Eerst is er nog een geleidelijke
aanpassing tot de 30 jaar bereikt is. Om u het rekenwerk te besparen, de stapsgewijze overgang van 25 jaar
naar 30 jaar duurt in totaal 10 jaar en is dus afgerond in 2021.
Tot zover deze RegioNoordNieuwsbrief februari 2012.
Graag tot ziens op een van de (regio) activiteiten,
Siebrand Braaksma, regiocoördinator Noord

