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Van de bestuurstafel

Het was met de uitreiking van een koninklijke 
onderscheiding aan Jan Veenenbos een bij-
zondere Algemene Ledenvergadering, 7 april 

in het Postillion Hotel in Putten. Een zestigtal leden, 
waaronder alle ereleden, Jans echtgenote Marjan en de 
kinderen en kleinkinderen was hiervan getuige. Jan 
is medeoprichter van onze club en heeft zich ruim 47 
jaar ingezet voor de onderdelenvoorziening; al die tijd 
was hij nauw betrokken bij het onderdelenmagazijn. 
Na het welkomstwoord van voorzitter Dirk Jan Bode 
kon de locoburgemeester van de gemeente Krimpe-
nerwaard, de heer Vente (die een beetje stiekem de 
zaal was binnen geslopen) zich aan de aanwezigen 
voorstellen Hij deelde mee dat het Zijne Majesteit de 
Koning had behaagd Jan voor zijn jarenlange vrijwilli-
gerswerk voor het behoud van het historisch cultureel 
erfgoed deze onderscheiding toe te kennen, waarna 
hem de versierselen behorend bij Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau werden opgespeld. Toespraken van de 
locoburgemeester, Jan Schekman, medeoprichter van 
de club en helemaal uit de VS overgekomen, Alexander 
Loontjes namens de stichting OMBK en ten slotte van 
zijn zoon Maarten, gaven een uitgebreid beeld van de 
enorme inzet van Jan voor de club. Voor Jan was dit 
een complete verrassing totdat hij zijn zoon in de zaal 
zag zitten, maar het was te laat om zich te verbazen…

Na deze feestelijke gebeurtenis werden de agenda-
punten besproken, van commentaar en aanbevelin-
gen voorzien en genotuleerd door Mieke Kassing. De 
financiële zaken werden behandeld en het bestuur 
werd decharge verleend voor het afgelopen jaar. Een 
aantal wat gevoelige aandachtspunten zullen worden 
opgelost zoals werd besproken. De aftredende voor-
zitter en secretaris, Dirk Jan Bode en Robert Stee-
man hielden hun afscheidsrede en kort daarop werd 
de kandidaat-voorzitter, Rik Eelkman Rooda, aan de 
leden voorgesteld, een man met veel bestuurlijke 
ervaring. Eveneens aftredend waren Nico Ockhuisen 
voor de techniek en ondergetekende voor de algemene 
zaken (vroeger projecten). De nieuwe voorzitter werd 
unaniem gekozen, Brigitte Borsboom werd benoemd 
tot secretaris a.i. en zowel Nico als Theo werd herko-
zen. Bob van Kesteren (penningmeester) en Jan Pleijte 
(activiteiten) completeren het bestuur.  

Koninklijk 

Er ligt meer dan genoeg werk op de bordjes van de 
verschillende bestuursleden. De statuten en het huis-
houdelijk reglement worden onder handen genomen 
in verband onder meer met de nieuwe wet ‘Algemene 
Verordening Gegevensbescherming’ (AGV) die al op 
25 mei aanstaande van kracht wordt. Deze wet zal de 
nodige aandacht moeten krijgen en zal beslist een aan-
tal veranderingen teweegbrengen binnen onze club. 
Met het fenomeen internet zijn er zoveel problemen ont-
staan, met name bij hoe om te gaan met persoonsgege-
vens, dat een strikte regelgeving daaromtrent noodza-
kelijk blijkt te zijn.

De zon gaat feller schijnen, onze prachtige oldtimers 
kunnen weer de weg op en wij wensen u daarmee zeer 
vele heerlijke rij-uurtjes, vanzelfsprekend ook bij onze 
clubdagen, zie de Activiteitenkalender op pagina 8. 
Mocht u nog onderdelen nodig hebben, bezoekt u dan 
gerust het magazijn, daar geven ze ook advies voor her-
stel- of renovatiewerkzaamheden. Zie voor de openings-
tijden en aanbiedingen de advertentie op pagina 61 van 
De Zilverster.

Theo Borsboom
Bestuurslid Algemene Zaken
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De officiële naam van de club is Mercedes-Benz Club Nederland, ook bekend als MBCN. De 
vereniging werd op 2 november 1970 te Rotterdam opgericht onder de naam Mercedes-Benz 170 
Club Nederland. De vereniging ontving een koninklijke goedkeuring op 12 februari 1972. MBCN 
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341226. 
Het statutaire doel is het in stand houden van in Nederland aanwezige voertuigen van de merken 
Daimler, Benz en Mercedes-Benz. Voldoet het voertuig aan de in het huishoudelijk reglement 
gestelde eisen dan staat het lidmaatschap open als men een dergelijk voertuig bezit of bezeten 
heeft. Voldoet het voertuig nog niet aan de statutaire vereisten dan kan men al wel donateur 
worden. De Zilverster is het officiële cluborgaan van de Mercedes-Benz Club  Nederland en 
verschijnt zes keer per jaar

Adverteren in De Zilverster 
Advertentietarieven (excl. btw en opmaakkosten):
  per jaar  eenmalig 
1/1 pagina € 1.000,—  €   185,—
1/2 pagina €    525,—  €     95,—
1/4 pagina €    275,—  €     50,—
Plaatsen, aanleveren en/of vervaardigen van adverten-
ties: Jan Pleijte, 0653-14 64 58, advertentie@mbcn.nl.

Kopij
Sluitingsdatum: de laatste dag van de oneven maand.

Specialisten
Aan onderstaande clubleden kunt u vragen stellen 
over aanschaf, reparatie en restauratie van bepaalde 
typen auto’s en over technische zaken:

170
J. Kuiper, tel. 0318-56 19 79
170, Ponton
P. Bogers, tel.  0167-52 29 67
190 SL, Ponton, 319, motoren en techniek
A. Augustinus, tel. 0172-53 94 26
190 SL, Ponton, Pagode, W 123
J.W.M. Rosenberg, tel. 0346-26 30 54
190 SL en Pagode, plaatwerk en techniek
P. Toonen, tel. 024-641 53 18
220 S/SE Coupé en Cabriolet, 300 SL, 600
C. Wieman, tel. 020-636 32 91 (alleen werkdagen)
250 S/280 S/300 S(E)(L)
H. Steenbeek, tel. 06-33 64 08 48
W 114/W 115, W 123, W 124
E. Breed, tel. 0224-29 57 63  of 06-53 78 91 69
R/C 107
I. van Dijk, tel. 0497-38 04 41
R/C 107 D-Jetronic
G. van Tergouw, tel. 030-691 82 74
W 108 - W 116, airconditioning
A. ’t Lam, tel. 0345-59 95 94
Carrosseriewerk algemeen
J. Kuiper, tel. 0318-56 19 79
Coachbuilding, carrosserierestauratie 
Jerry Kuiper, tel. 075-616 12 80 
Deskundige m.b.t. originaliteit
A. Hoogslag, tel. 010-412 32 76
Uw vraag via: alberthoog@hotmail.com
Lastechniek
S. Borst, tel. 0228-58 13 32
Mechanische instrumenten
M. Poot, tel. 0113-57 33 70

Informatie of  advies wordt door de specialisten naar 
eer en geweten verstrekt. Zowel de  vereniging als de 
specialisten aanvaarden daarvoor geen enkele aan-
sprakelijkheid. 

Colofon

De Zilverster
Uitgever Mercedes-Benz Club Nederland
 B.K. Borsboom-de Vries, secretaris a.i.
 Bosstraat 61, 5553 CK Valkenswaard, 0653-36 23 80 
Hoofdredacteur a.i./ Ary Kraaijeveld, Havenkant 86, 8256 CW Biddinghuizen,
Eindredacteur 0625-05 80 42, redactie@mbcn.nl, eindredacteur@mbcn.nl, 
 hoofdredacteur@mbcn.nl
Redactie  Wim Erinkveld, Ary Kraaijeveld
 redactie@mbcn.nl 
Medewerkers aan dit nummer Frits Bakker, Jan Pleijte, John Pronker, Ton Roks,
 DickSchornagel, Herman Steendam, Anouk van Tiel en
 Richard Truesdell
Vormgeving Roland Rutgers - Studio Trepico
 studio@trepico.nl
Druk Drukkerij Trepico b.v. 
 Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk
 info@trepico.nl

Mercedes-Benz Club Nederland
Voorzitter. Rik Eelkman Rooda, voorzitter@mbcn.nl
Secretaris a.i. Brigitte Borsboom-de Vries, secretaris@mbcn.nl
Penningmeester Bob van Kesteren, penningmeester@mbcn.nl
Activiteiten Jan Pleijte, activiteiten@mbcn.nl
De Zilverster Vacant
Algemene Zaken Theo Borsboom, projecten@mbcn.nl
Techniek  Nico Ockhuisen, techniek@mbcn.nl

Ledenadministratie  Bob van Kesteren, 0523-85 19 86/0623-50 92 69
 ledenadministratie@mbcn.nl 
Inschrijven activiteiten www.ledenservicembcn.nl
en informatie leden 

Website  www.mbcn.nl/www.ledenservicembcn.nl
Webmaster Logo4life – Sander van Horen
 Hoefslag 41, 5109 TS 's Gravenmoer, 0611-21 02 00
 webmaster@mbcn.nl, info@logo4life.nl

IBAN  NL44 RABO 0159 6190 68 – BIC RABONL2U 

Oprichters  Ernst van Stolk, Jan Veenenbos en Frans Jan Willebrands

Ereleden H. Groothuis, J. van Mackelenbergh, 
 N. van Mackelenbergh-Venrooy, G.J. Schekman, 
 E.C. van Stolk, J.J. Veenenbos, F.J. Willebrands

Lid of donateur worden? Ga naar www.ledenservicembcn.nl en kies ‘Lid worden’, daar vindt 
u het aanmeldformulier. Contributie € 65, - per jaar. Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de 
contributie tot het einde van het jaar de helft. 
Opzeggen: uiterlijk 31 oktober bij ledenadministratie@mbcn.nl.

Rechten: De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen  artikelen te 
wijzigen, in te korten of niet te plaatsen. De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
de inhoud van advertenties en/of annonces. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de uitgever.
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