FEHACtiviteiten december 2021 is verschenen
In deze editie is o.m. te lezen:
Rekeningrijden terug van weggeweest
Nepnieuws zorgt voor onrust in oldtimerland
Ledenvergadering verbonden met het Louwmanmuseum
FEHAC bestaat 45 jaar
Nationaal Register Mobiel Erfgoed: stand van zaken
Nederlandse toppers Mobiel Erfgoed
RDW keuring na ombouw naar elektrisch
Nieuw: vrijwillige veiligheidsinspectie na vrijstelling APK
Voorgoed verloren
Nijpend tekort aan super sleutelaars
Kort nieuws met laatst uitgegeven kentekens en aantal
(land)bouwregistraties
Artikelen uit dit blad mogen altijd overgenomen worden mits
met bronvermelding: FEHAC
Alle artikelen zijn 1x A4 groot en kunnen overgenomen worden in de clubbladen.
Om FEHACtiviteiten digitaal te lezen of af te drukken klik u hier
Online lezen in een mooie bladerbare versie kan ook door hier te klikken.
FEHAC ALV Online
Op 11 december vond de FEHAC ALV wederom online
plaats.
Lees hier de notulen.

Wil uw club ook een online ALV houden?
De FEHAC kan u helpen. Dit kost 100 euro. Hiervoor
ondersteunt het FEHAC secretariaat uw ALV.
Neem contact op met het secretariaat..
Nadere info

Overgangsregeling MRB voor oldtimers
Zorg dat u op tijd de rekening aan de Belastingdienst betaalt
als u volgend jaar van de overgangsregeling MRB gebruik
wilt maken. Betaal voor 31 december 2021 !
Nadere info

Vrijwiliige oldtimerinspectie
Omdat klassieke voertuigen uitstekend worden onderhouden
is de APK voor auto's van 50 jaar en ouder is per 1 januari
2021 afgeschaft. Om de kwaliteit van het onderhoud te
behouden wordt gewerkt aan het invoeren van een
'vrijwillige oldtimerinspectie'. Dit is een service aan de
bezitters van Oldtimers en geen verplichting.
Lees verder hier.
Nieuwe brandstoffen
Het aantal mogelijkheden om mobiel erfgoed aan te passen
aan de noodzakelijke verbetering van de luchtkwaliteit en de
gevolgen daarvan voor klimaatverandering zijn beperkt.
Lees hier wat FEHAC hieraan wil doen

FEHAC wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig
2022
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Colofon

Informatie uit deze nieuwsbrief
is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of
gedeeltelijk worden
overgenomen, mits de bron
wordt vermeld.
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