
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

                                  
                                     MGATO Nieuwsbrief (divers)  
 
 

MGATO 
Evenementenkalender 2018 

Januari 

07 MG Informatie- en 
Onderdelenbeurs Houten 

Februari 

18 ALV Austerlitz 

Maart 

10-11 British Cars & Lifestylebeurs 
Rosmalen 

April  

15 MGATO / MGTTO Toerrit 

Mei 

20 MGATO Toerrit  

?? MGATO-techn. en taxatiedag 

Juni 

17 MGATO Toerrit  

24 British Autojumble  

Juli 

8 British Race Festival 

1 of 15 Toerrit met BBQ i.s.m. 
Vriendenclub MG Noord  

Augustus 

24-26 MGATO jubileum Weekend  

September 

16 MGATO Toerrit 

Oktober 

07 Lustrumrit REEE 

?? KNAC Herfstrit 

15 MGATO Toerrit 

November 

24-25 Oldtimerbeurs Eelde 

Meer informatie op:   www.mgato.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Nieuwsbrief  2018-2  

Beste leden en partnerleden, 
 

Het eerste evenement in 2018, de MG Informatie- en Onderdelendag in Houten, is weer 
achter de rug. Uw bestuur kijkt met voldoening terug op de grote toeloop van leden en 
bezoekers naar en de inzet van vrijwilligers voor de MGATO stand in Houten. Onzelfzuchtig 
zetten de vrijwilligers zich in ten dienste van de club, om voor u en andere bezoekers een 
rust- en ontmoetingspunt op deze drukke beurs te creëren. Een woord van dank is hiervoor 
zeker op zijn plaats! 
 

Na onze ALV, waarover later meer, zou de MGATO graag op 10 en 11 maart a.s. met een 
stand aanwezig zijn op de British Cars & Lifestyle Beurs in Rosmalen. Om onze stand daar 
mogelijk te maken is het noodzakelijk dat iemand de MGATO-aanhanger op zondagmiddag 
mee kan nemen en (op één van de dagen) daarna weer naar de stalling in De Meern kan 
brengen. Hiervoor geldt een km-vergoeding! En dat is natuurlijk niet alles, óók moet op 
vrijdagmiddag 9 maart de stand opgebouwd worden, is er bemensing nodig voor de beide 
beursdagen en zijn er vrijwilligers nodig voor de afbouw. Bovendien zoeken wij nog één 
MGA die beide dagen op de stand kan staan. Hiervoor geldt een vaste vergoeding. De club 
doet een klemmend beroep op u! Meld u zich door mij eenvoudig een reply te sturen met 
uw naam als ook de tijd en wijze waarop u iets kunt doen in Rosmalen.  
De MGATO is een club die wij gezamenlijk in stand moeten houden! Uw hulp bij een 
evenement of bij het uitzetten van een rit is en blijft essentieel voor het voortbestaan van de 
club. Zo heeft de MGATO ook dringend een evenementencoördinator nodig, zonder welke er 
in 2018 waarschijnlijk minder ritten zullen zijn. En vrijwilligers hiervoor moet binnen een 
vereniging van liefhebbers en eigenaren van de MGA en/of Magnette toch te vinden zijn? 
 

Op zondag 18 februari vindt onze 45
e
 ALV plaats in het Dorpshuis aan de Schooldwarsweg 

19 te Austerlitz. Het bestuur is reeds druk doende met de voorbereidingen. Op deze ALV zal 
het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid in 2017 en instemming 
vragen voor het uit te zetten beleid in dit jubileumjaar. Het is van het grootste belang dat uw 
bestuur zich gedragen voelt door steun en support van de leden. U komt toch zeker ook? 
 

In de laatste Octagon werd melding gemaakt van de mogelijkheid een ‘Heritage Pack’ voor 
bij uw MGA te bestellen. Leest u het artikel nog eens na en meldt u zich bij ondergetekende 
indien u geïnteresseerd bent in zo’n unieke Heritage Pack. Bij voldoende belangstelling gaat 
het bestuur een aantal Heritage Packs voor u bestellen! 
 

Rest mij u ook vanaf deze plaats veel gezondheid en een goed en voorspoedig (rittenseizoen) 
2018 toe te wensen. Met uw hulp maken we er weer een fantastisch jaar van! 
 

Namens uw bestuur, 
 

Han Volkers 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mgato.nl/

