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Beste Cruisin.nl leden,
Inmiddels is de nieuwe Cruisin.nl website al weer bijna 2 maanden online.
Veel bestaande leden (72) hebben zich al opnieuw geregistreerd en ook zijn er weer nieuwe leden bij
gekomen (8). Echter, nog lang niet alle bestaande leden hebben zich opnieuw aangemeld (60).
Graag willen we deze leden nogmaals vragen om de website te bezoeken en zich, door op de banner “Lid
worden” te klikken, opnieuw te registreren. Op deze manier sluit u zich weer aan bij de grootste PT Cruiser
familie van Nederland.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Team Cruisin.nl: info@cruisin.nl.

Nieuwjaarsreceptie 2016
Gewoontegetrouw houdt Cruisin.nl ook in 2016 de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op
zondag 17 januari. We hebben weer een centraal gelegen locatie weten te vinden. Op deze manier willen
we zoveel mogelijk leden in de gelegenheid stellen om de 1e meeting van het nieuwe jaar bij te wonen.
Gekozen is voor de provincie Utrecht.
Het officiële gedeelte wordt gedaan in restaurant De Colonie in Houten. Vervolgens brengen we een
bezoek aan het Waterliniemuseum in Bunnik. Daarna volgt een toertocht die eindigt bij Eastern Plaza in
Elst. Daar kan door de liefhebbers genoten worden van een Live & Cooking buffet.

Voor meer informatie én aanmelding klikt u op de afbeelding. (inloggen vereist)

Kerst- en Nieuwjaarswensen
Traditiegetrouw kunt u ook dit jaar uw Kerst- en Nieuwjaarswensen plaatsen op het speciaal voor dit doel
geopende Forumtopic. Om u daarbij een beetje te helpen zijn de emoticons hierop aangepast, maar u kunt
natuurlijk ook zelf uw persoonlijke afbeeldingen toevoegen.
Uiteraard moet u eerst inloggen voor een bezoek aan het forum.

Donatie 2016
Team Cruisin.nl heeft besloten de jaarlijkse donatie, die verbonden is aan het lidmaatschap van Cruisin.nl,
ook voor 2016 voort te zetten. Als lid van de 1e Nederlandse PT Cruiserclub verzoeken we je uiterlijk 1
februari 2016 uw donatie aan de clubkas over te maken.
De leden die dit al gedaan hebben bedanken we hiervoor.

Net als voorgaande jaren is de donatie maximaal 25 euro. (dus elk bedrag tot 25 Euro per lidmaatschap
wordt als bijdrage/donatie voor 2016 geboekt).
De jaarlijkse donatie dient te worden overgemaakt naar de ING-rekening van Cruisin.nl:
IBAN: NL07INGB0006030190
BIC: INGBNL2A
ING-bank Nederland
Ten name van: Cruisin.nl
Plaats: Hoorn, Nederland
Vermeld s.v.p. bij uw overschrijving: Donatie 2016
BELANGRIJK:
Wenst u niet langer lid te blijven van Cruisin.nl, stuur dan a.u.b. een mailtje naar administratie@cruisin.nl
met de mededeling "einde lidmaatschap".
Mocht u besluiten om uw lidmaatschap bij Cruisin.nl te beëindigen, dan worden zowel uw account als uw
eventuele berichten op het forum verwijderd.
Dit geldt ook voor de leden, die hun donatie per 1 februari niet voldaan hebben en/of voor de leden
waarvan we geen reactie hebben ontvangen.
Link:
Bezoek ook eens de rubriek Informatie "Disclaimer" in het topmenu of klik hier.
Bezoek de rubriek Informatie "Lid worden" in het topmenu voor meer informatie over de donatie of klik
hier.
Wij danken u bij voorbaat voor de voortzetting van je lidmaatschap.

Clubshop
In onze Clubshop vindt u, naast clubkleding van uitstekende kwaliteit, ook items als de Cruisin.nl
verjaardagskalender. Deze kalender is voorzien van 12 prachtige PT Cruiser afbeeldingen en is niet
jaargebonden. En wat dacht u van de prachtige Cruisin.nl sticker.
Geef deze een mooi plaatsje op uw PT Cruiser en laat iedereen zien dat u lid bent van Cruisin.nl, de 1e
Nederlandse PT Cruiser Club.

Wordt verwacht

Voor 2016 zijn de volgende Evenementen gepland:
- 17 januari - Nieuwjaarsreceptie (Team Cruisin.nl)
- 13 februari - PT Meeting Point - PMP (Jeroen Rovers)
- 24 april - Betuwe Toerrit (Val vanDam)
- 21 mei - PT Meeting Point - PMP (Jeroen Rovers)
- 4 en 5 juni - Cruise the Netherlands 13
- 13 en 14 augustus - Picnic in the Park 16 (UK Cruisers)
- 13 augustus - PT Meeting Point - PMP (Jeroen Rovers)
- 8 en 9 oktober - All American Days Rosmalen (402Automotive)
- 19 november - PT Meeting Point - PMP (Jeroen Rovers)
Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. Bezoek daarom de website voor de laatste updates.
Alle Evenementen worden georganiseerd in samenwerking met Team Cruisin.nl.
Graag zien we meer ""Cruisin.nl evenementen"" op de lijst, dus niet alleen evenementen georganiseerd
door Teamleden, maar ook door de leden van onze club. Hebt u een idee of wenst u een evenement te
organiseren, neem dan vooraf even contact op met evenementen@cruisin.nl
Tot slot van deze Nieuwsbrief willen wij u en allen die u dierbaar zijn gezellige kerstdagen en een heel goed,
maar vooral gezond 2016 toewensen.

Team Cruisin.nl
John Gortemuller, Theo van Cann en Arjen Brijker.

