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Met zo’n 600 leden is het VOLVO 240-260 REGISTER een middelgrote vereniging, die net als iedere vereniging volledig
draait op het enthousiasme van haar leden. In onze vereniging staat de VOLVO 240-260 centraal. Dat betekent dat we
ons inzetten voor evenementen, documentatie en technische ondersteuning. Op het moment rijden er in Nederland
zo’n 8000 VOLVO’s uit de 240/260 serie rond. De jongste modellen zijn bijna 20 jaar oud en modellen uit de eerste
jaargangen zijn met bijna 40 jaar heuse klassiekers.
Het is dan ook niet vreemd dat het VOLVO 240-260 REGISTER niet alleen voor de gezelligheid, maar meer en meer om
technische ondersteuning wordt bezocht. Als liefhebbers zien we dit graag gebeuren en graag zien we dit ook in de
toekomst gewaarborgd.
Daarom zijn we altijd op zoek naar enthousiaste leden die zich willen inzetten. Dit kan op alle gebieden.
De commissies stellen zich aan u voor:
VOLVOLOGISCH
Vier maal per jaar komt ons verenigingsblad ‘VOLVOLOGISCH’ uit. In dit blad staan verslagen van de evenementen,
wetenswaardigheden, technische uitleg en andere kleine verhalen. Tekstbijdragen zijn hier altijd welkom maar ook
creativiteit. Foto’s, tekeningen en de opmaak zijn onontbeerlijk. Ronald Wassink is zowel de stuwende kracht achter de
commissie Algemene zaken als VOLVOLOGISCH. Voor meer informatie kunt u mailen naar
algemenezaken@Volvo24-260Register.nl en VOLVOLOGISCH@Volvo240-260Register.nl
EvenementenCommissie
In het voor- en najaar vinden er toertochten plaats. Daarnaast ondersteunt de EvenementenCommissie de sleuteldagen
en is het de motor achter onze stand bij de Volvo Klassieker Beurs (VKB). De voorbereidingen van een toertocht zoals
het verkennen van een route en afspraken met locaties zijn slecht een deel van de bezigheden. Omdat we landelijke
dekking nastreven maakt het helemaal niet uit waar u vandaan komt. Naast actieve commissieleden heeft de
EvenementenCommissie ook baat bij faciliteiten, zoals opslag, vervoer e.d.. Wellicht kunt u hierin een bijdrage leveren.
Evenementen zijn de kern van onze vereniging en leveren altijd zeer positieve reactie op van de deelnemers. Voor meer
uitleg kunt u terecht bij Jaap van Oudheusden. Evenementen@Volvo240-260Register.nl
Techniek & Onderdelen
Meer mensen weten nu eenmaal meer dan iemand alleen. En voor het sleutelen is een helpende hand soms wel erg fijn.
Misschien bent u een ervaren monteur of hebt u juist een goed netwerk. Zeker nu de gemiddelde VOLVO 240/260 een
klassieker is, groeit de behoefte aan deze commissie. Meerdere malen per jaar wordt er een sleuteldag of lascursus
gehouden. Misschien iets voor u? Mail Jaco van Duyn voor meer informatie. Techniek@Volvo240-260Register.nl
Documentatie & Archief
Ook achter de schermen wordt het nodige gedaan om de kennis van het register uit te bereiden. In de 19 jaren dat de
Volvo 240/260 in de productie is geweest, zijn er veel brochures, technische handboeken en gebruikshandleidingen
gemaakt. Henk Dieteren coördineert deze commissie en vertelt u graag meer. Documentatie@Volvo240-260Register.nl
WebCommissie en Facebookpagina
De WebCommissie is verantwoordelijk voor onze site, onze Facebookpagina en de ‘Members Only’ pagina met haar
forum. Onze site en Facebookpagina zijn de digitale visitekaartjes en bevatten actuele bestanden. Voor nadere
informatie over de Facebookpagina kunt u terecht bij Jacob Wink via Logistiek@Volvo240-260Register.nl. En inzake de
website kunt u zich richten via Webmaster@Volvo240-260Register.nl
Butiken
Dit is onze winkel waarin we diverse folders, Volvo-gadgets en onze kledinglijn verkopen. Dit gaat digitaal via onze
webshop, maar ook bij evenementen is Butiken aanwezig en levert deze inkomsten voor ons register. Jacob Wink is de
motor achter deze belangrijke commissie. Logistiek@Volvo240-260Register.nl, voor meer info.

Zoals vermeld staan we altijd open voor uw bijdrage. U kunt direct informatie aanvragen via de vermelde email-adressen.
Als u wilt dat wij contact met u opnemen, kunt u hieronder uw gegevens vermelden. Bij voorbaat dank!
Ja, ik heb interesse in een actieve rol binnen het VOLVO 240-260 REGISTER en zou graag hiervoor door de secretaris
worden gebeld/gemaild*.
Naam:
lidnr:
Ik ben ‘s avonds bereikbaar op telefoonnummer:
Mijn emailadres is:
Stuur het ingevulde formulier naar: VOLVO 240-260 REGISTER, t.a.v. secretariaat, postbus 23, 6245 ZG te Eijsden

*) doorhalen wat niet van toepassing is
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KvK Rotterdam nr. 23090147

IBAN: NL10INGB0008276656

BIC: INGBNL2A
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Bestuur
Ons bestuur kent drie zetels (voorzitter, secretaris, penningmeester). Voor meer informatie kunt u terecht bij
Peter Kisters, Bestuur@Volvo240-260Register.nl.
of Ingrid Wullems, die de ledenadministratie bijhoudt. ledenadministratie@Volvo240-260Register.nl

