Duurzaamheid: Kennisblad Reparatie en Onderhoud
De Commissie Duurzaamheid heeft het CDZ Kennisblad
Reparatie en Onderhoud 1.0 op de website gezet. Dit 27
pagina’s tellende kennisblad klik hier geeft iedere sleutelaar
de tips en trucs waar op gelet moet worden bij het zelf
sleutelen aan oldtimers. Wij vragen de clubs het kennisblad
te verspeiden onder hun leden.
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FEHACtiviteiten december 2019
Het FEHAC-blad komt twee keer per jaar uit in juli en
december. De FEHAC brengt het blad uit in een
digitale bladerbare versie klik hier en in een oplage van 800
stuks op papier.
In het december 2019 nummer onder meer:  
-

Rekenkamer wil minder vrijstellingen MRB maar de vrijstelling 40+ oldtimers moet blijven
Tiddo for president: FEHAC-man wordt voorzitter wereldwijde federatie van oldtimer clubs
brandstof nu: waarom alleen ethanolvrije 98 benzine geschikt voor oldtimers
brandstof in de toekomst: E-fuel als fossielvrij alternatief  
het vasthoudende lobbytraject om oude stadsbussen weer terug te krijgen in Amsterdam
sloopregeling oude diesels met de GTL - dieselvervanger als beschikbaar alternatief
hoeveel voertuigen van 30 jaar en ouder zijn er eigenlijk en op welke brandstof rijden ze
kentekenkeuring door de RDW
oldtimerschaamte op TV in EenVandaag: aankondiging reportage NPO1 begin januari 2020
kentekenplaten PM voor auto’s en BH voor bedrijfswagens komen eraan  
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Hoe communiceert FEHAC met uw leden?
FEHAC besteedt veel tijd en energie aan het bereiken van
resultaten. Maar de leden van aangesloten clubs zien die
resultaten niet altijd. Soms missen ze ook belangrijke
informatie. Daarom heeft FEHAC een aantal tips verzameld
voor clubbesturen om de communicatie vanuit FEHAC met
hun achterban te verbeteren.
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Met FEHAC-korting naar InterClassics Maastricht 17-19
januari 2020
InterClassics biedt speciaal voor FEHAC-clubleden korting op
de entreeprijs van € 20,-. Als u online uw toegangskaarten
koopt via www.interclassicsmaastricht.nl/FEHAC krijgt u € 4,korting. Als u onderstaande bon invult en meeneemt naar de
kassa krijgt u € 3,- korting.

Kortingsbon

FEHAC Academy's op InterClassics '20
Op oldtimerevenement Interclassics, van 17 tot 19 januari in
Maastricht, organiseert FEHAC diverse lezingen o.a. over
aansprekende thema's: Innovatieve brandstoffen, forgotten
oldtimers en de toekomstvisie van de FIVA. Klik voor het
actuele programma van de FEHAC Academy's tijdens
InterClassics op onderstaande button.

Academy's

Make a Wish
Op zondag 19 januari om 13:30 uur tijdens InterClassics
Maastricht biedt Moyersoen diverse miniatuurmodellen ter
veiling aan. De opbrengst van deze veiling komt ten goede
aan Make-a-Wish Nederland. Make-A-Wish Nederland wil
jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost
meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt en vertrouwen
en kracht geven voor de toekomst. Dat doen ze door hun allerliefste wens te laten uitkomen.

Verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2019
In een volle zaal in het BOVAG-huis in Bunnik werd de
tweede ledenvergadering 2019 gehouden. In
die vergadering hebben we vier nieuwe leden kunnen
verwelkomen. Met de benoeming van Gerrit van Schagen, tot
bestuurslid Duurzaamheid, is het bestuur weer compleet.
Verder waren er externe sprekers. William van der Meulen
van de Nationale Oldtimerdag Lelystad benadrukte dat we
niet te bescheiden moeten zijn om ons mobiel erfgoed te tonen. Samen moeten we vechten
voor het behoud van ons mobiel erfgoed. Dr Adelbert Goede legde uit hoe ver men al is met
het maken van de fossielvrije toekomstbrandstof e-feul. De concept-notulen van deze
vergadering worden aan de leden gemaild.

Lees verder

Overgangsregeling MRB
Let op: als u in 2020 gebruik wilt maken van de
Overgangsregeling MRB dan dient u voor 31 december 2019
het bedrag over te maken aan de Belastingdienst.
De FEHAC wenst u een goed en pechvrij 2020!
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Informatie uit deze nieuwsbrief
is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of
gedeeltelijk worden
overgenomen, mits de bron
wordt vermeld.
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