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Verslag secretaris over 2017 
 
1. Bestuurszaken 
De samenstelling van het bestuur was in 2017 als volgt: 
Han Volkers Voorzitter en evenementen coördinator a.i 
Henk Bannink secretaris/ledenadministratie  
Dries Kasper penningmeester 
Arie van der Kooy redacteur The Octagon/algemeen bestuurslid 
Henk Damen algemeen bestuurslid  

 
- Bestuursvergaderingen 
In totaal vergaderde het bestuur in 2017 achtmaal. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om via de e-mail te brainstormen of te overleggen. De vergaderingen worden zoveel 
mogelijk door de voorzitter en secretaris voorbereid. Van elke vergadering wordt een verslag 
gemaakt met een bijbehorende actielijst. Per vergadering wordt in ieder geval de voortgang van de 
actielijst behandeld en de status van de actiepunten bepaald. 
 
- ALV 2017 
Op zondag 19 februari 2017 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Austerlitz. 
Hiervan is een verslag gemaakt. 
 
- Profilering 
De MGATO heeft weer deelgenomen aan de beurzen in Houten, Rosmalen. Ook op de Autojumble 
in Nieuwkuijk waren we als MGATO aanwezig. 
Waar mogelijk wordt de samenwerking met de MGCC en de MGTTO op gezamenlijke 
evenementen voortgezet.  
 
- Vertegenwoordiging 
Een bestuur afvaardiging heeft in 2017  deelgenomen aan: de ALV van de KNAC , vriendenclub 
KNAC en een federatieve vergadering met de MGCC, waar van gedachten wordt gewisseld over 
MG-Club aangelegenheden en waar afstemming plaatsvindt over gezamenlijke activiteiten.  
Waar nodig vindt in het jaar steeds overleg plaats tussen met name de voorzitters van de 2 MG 
clubs.  
Een afvaardiging van het bestuur heeft in 2017 ook deelgenomen aan een Algemene Leden 
Vergadering van de Fehac waar oldtimerbelangen worden behartigd. Dit jaar heeft de Fehac 
samen met de KNAC en andere organisaties zich vooral weer sterk gemaakt om de milieuzones 
zoveel mogelijk te beperken en, waar ze toch komen, proberen een eenheid te krijgen. Waar 
mogelijk en wenselijk worden de resultaten van de Fehac informatie en -vertegenwoordiging 
bekend gemaakt in de MGATO Nieuwsbrief 
 
-  Vertegenwoordiging naar de leden 
Als MGATO zijn we ook in 2017 helaas met ernstige ziekte en overlijden van een aantal leden 
geconfronteerd. Het bestuur heeft waar mogelijk en gewenst in aanwezigheid, woord en/of schrift 
de MGATO vertegenwoordigd. 
 
- Uitwerking van de beleidsnotitie besproken op de ALV 2017 
Het MGATO bestuur heeft uitvoering gegeven aan het beleidsplan gepresenteerd op de ALV. 
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2. Contributie 2017 
Voor het jaar 2017 bedroeg de contributie voor: 

Leden € 72,--. 
Inschrijfgeld vervallen 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot automatische incasso, wordt een korting 
van € 2,- verleend. 
 
3. Correspondentie 
Praktijk is dat steeds meer correspondentie via e-mail plaatsvindt. Post worden nog maar in 
beperkte mate ontvangen. 
Ingekomen mail en post betreft vooral: 

ü Uitnodigingen en informatie van andere clubs en instellingen 
ü Uitnodigingen voor (o.a. commerciële) evenementen, beurzen en meetings 
ü Fehac: uitnodiging ALV,  Nieuwsbrieven / Clubcontact 
ü Tijdschriften c.q. clubbladen van andere verenigingen en uitgevers 
ü Ledenmutaties zoals aanmeldingen, opzeggingen en verhuizingen 
ü Kerst- en nieuwjaarswensen 

Uitgaande mail en post betreft vooral: 
ü Aanmelding voor deelname aan beurzen 
ü Antwoord op vragen van leden 
ü Bedankbrieven aan personen en / of instellingen die prijzen of faciliteiten  
ü beschikbaar stellen voor MGATO evenementen 
ü Brieven en e-mails ter begeleiding van evenementen 
ü MGATO informatie- en welkomstpakketten 
ü Verzoek aan de leden tot het afgeven van machtiging automatische incasso 
ü Decemberbrief met bijlagen (o.a. ledenpas en uitnodiging alv) aan de leden 
ü Artikel in Safety Fast: MGATO Holland 
ü Digitale Nieuwsbrieven  

 
4. Ledenadministratie 
 
Het verloop van het ledental over 2017 is als volgt: 

Aantal leden per 1 januari 2017 225 
Aanmeldingen per 31december2017   8 
Opzeggingen per 31 december 2017 15 
Aantal leden per 31 december 2017 218 
  
Stand per 1 januari 2018 218 

 
5. E-mailadressen 
Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk e-mailadressen van leden te verzamelen. Mailing en 
contacten met leden via e-mail verlopen snel en werken kostenverlagend. Met e-mailadressen 
wordt zorgvuldig omgegaan, ze worden niet algemeen bekend gemaakt. E-mailadressen worden 
niet opgenomen in de ledenlijst. Bij het verzenden van mailing wordt ervoor gezorgd dat de 
gebruikte emailadressen niet bij de andere geadresseerden zichtbaar worden.  
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6. Administratieve Ondersteuning 
Vanuit het bestuur is ondersteuning verleend bij het organiseren van evenementen door het maken 
van aankondigingen, nieuwsbrieven en verslagen. Deze zijn zowel aan deelnemers verzonden als 
op de website en in nieuwsbrieven gepubliceerd. De redactie verzorgde daarnaast bestuurlijke 
meldingen in het verenigingsblad The Octagon. 
 
 

 
 

Henk Bannink 
Secretaris 
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Verslag penningmeester over 2017 
 
De verlies en winstrekening 
 

 
 
Baten 2017. 
De baten bestaan eigenlijk uit 2 belangrijke componenten nl. Contributie (225 leden en 6 nieuwe 
leden) en Advertentieverkoop (12). Deze laatste levert een belangrijke bijdrage aan ons magazine 
de Octagon. 
 
Lasten 2017: 
De lasten kunnen we opdelen in 3 belangrijke componenten n.l. 
Organisatie en Administratiekosten: 
• Bestuurskosten: bestaan voornamelijk uit reis-en verblijfkosten voor de bestuursvergaderingen en 

i.v.m. contacten en overleg met derden. 
• Lidmaatschappen: FEHAC incl. aansprakelijkheidsverzekering en MGCC Engeland. 
• Administratie en Bankkosten.  

  

 Resultaten MGATO 2017
No. Baten Begr 2017 result. 2017 No. Lasten Begr 2017 result. 2017

B01 Contributie 15.750€             16.227,50€   Organisatie
B02 Rente-opbrengsten 50€                     48,00€           L01 Bestuursonkosten 2.500€            2.295,40€         
B03 Verkoopopbrengsten 100€                   55,00€           L02 Administratie & bank 750€               731,79€            
B04 Weekend (L11) 10.090,00€   L03 FEHAC-kosten 550€               550,00€            
B05 OCTAGON/advertenties 2.000€                2.229,38€     L04 Abonn./Lidmaatschappen 250€               254,48€            
B06 MG Federatie-aktivit. -€               
B07 Ritten -€               Communicatie
B08 Lustrumaktiviteiten -€               L05 OCTAGON 8.250€            7.852,68€         
B09 L06 Websitekosten 500€               600,22€            
B10  L07 Clubpromotie-activiteiten 750€               850,00€            
B11 L08 Alg. Ledenvergadering 1.500€            1.044,94€         
B12 L09 ledenpassen 250€               522,00€            

Activiteiten
L10 MG beurzen 2.000€            2.374,08€         
L11 Maandelijkse ritten 1.100€            1.670,69€         
L12 Weekend (B04) 10.749,93€      
L13 Reservering Lustrum -€                   

Diversen
L14 Afschrijvingen -€                   
L15 Saldo Winst/verlies -500€              -846,33€           

Totaal 17.900€             28.649,88€   17.900€          28.649,88€      
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Communicatie: 
De drie belangrijkste onderdelen hierin zijn ons magazine The Octagon, onze website en onze 
algemene ledenvergadering. Dit jaar binnen de begroting. 
  
Clubactiviteiten: 
De belangrijkste activiteiten zijn: 
• MG beurzen: Houten/Rosmalen/Nijmegen. De kosten voor dit onderdeel zijn moeilijker beheersbaar, 

omdat ze sterk afhankelijk zijn van de externe organisatoren en van de opkomst. 
• Maandelijkse ritten: dit jaar 8 ritten waarvoor een vergoeding voor de rituitzetter per rit € 150 = en 

kosten voor prijzen etc. De uitgaven voor deze activiteiten waren dit jaar boven de begroting t.g.v. o.a. 
miscommunicatie. 

• Weekend: De organisatie van dit evenement proberen wij budgetneutraal te laten verlopen. Dit jaar 
zat er een storende fout in de begroting. De organisator en het bestuur voelen zich hiervoor 
verantwoordelijk. De deelnemers en de organisator hebben een belangrijk deel van het tekort bij 
elkaar gebracht. Het resterende tekort € 660 gaat uit de kas. 

• BRF Zandvoort; Deze activiteit verliep budgetneutraal. 

De balans 
 

 
 
Activa: 
De activa bestaan uit een aanhanger met inhoud en het saldo op de rekeningen. 
Op de activa is dit jaar niet afgeschreven. 
 
Passiva:  
Het verenigingsvermogen is door het verlies afgenomen met € 846.  

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017
Vooraden en aanhanger 883€             883€              Eigen vermogen 16.322€       15.476€       
ING spaarrekening 221€             1€                  Res. Lustrum 40 jr
Robeco rekening 14.000€       14.048€       
ING betaal rekening. 1.218€          544€             

Totaal 16.322€       15.476€        Totaal 16.322€       15.476€       
verlies 595 846

Balans 31-12-2017
ACTIVA PASSIVA
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De begroting 2018 
 

 
 
Voor u ligt een uitdagende maar, voor ons als bestuur, een realistische begroting voor 2018 met 
de aantekening dat wij een tekort verwachten van € 950 om de geplande activiteiten uit te 
voeren. 

 
 

Dries Kasper 
Penningmeester 

  

 Begroting MGATO 2018
No. Baten Begr 2018 result. 2017 No. Lasten Begr 2018 result. 2017

B01 Contributie 15.500€             16.228€         Organisatie
B02 Rente-opbrengsten 48€                 L01 Bestuursonkosten 2.500€            2.295€              
B03 Verkoopopbrengsten 100€                   55€                 L02 Administratie & bank 750€               732€                  
B04 Weekend (L11) L03 FEHAC-kosten 550€               550€                  
B05 OCTAGON/advertenties 2.500€                2.229€           L04 Abonn./Lidmaatschappen 250€               254€                  
B06
B07 Communicatie
B08 L05 OCTAGON 8.250€            7.853€              
B09 L06 Websitekosten 300€               600€                  
B10  L07 Clubpromotie-activiteiten 750€               850€                  
B11 L08 Alg. Ledenvergadering 1.500€            1.045€              
B12 L09 ledenpassen 250€               522€                  

Activiteiten
L10 MG beurzen 2.200€            2.374€              
L11 Maandelijkse ritten 1.250€            1.671€              
L12 Weekend (B04) 660€                  
L13 Reservering Lustrum 500€               -€                   

Diversen
L14 Afschrijvingen -€                   
L15 Saldo Winst/verlies -950€              -846€                

Totaal 18.100€             18.560€         18.100€          18.560€            
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Verslag redacteur The Octagon over 2017. 
 
In 2017 is The Octagon 6 x verschenen. Elk nummer (full colour) had 16 pagina’s met 
totaal in 2017 63,5 pagina’s redactionele artikelen. 
 
Gemiddeld stonden in The Octagon 11 advertenties, meestal ¼ pagina groot maar ook 6 x 
een paginagrote advertentie (achterpagina). Gedurende het jaar werden 21 pagina’s door 
advertenties ingenomen. Een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging.  
 
De redactionele artikelen waren als volgt over de thema’s verdeeld: 
 
Verenigingsnieuws: 18 artikelen 
Nostalgie: 6 
Human Interest: 9 
Interviews: 6 
Techniek en onderhoud: 9 

 
18 MGATO leden droegen in 2017 bij aan de totstandkoming van de 48 artikelen die 54,5 
pagina’s besloegen. 
 
Verder was er 6x de bijdrage van de voorzitter middels zijn rubriek ‘Over the bonnet’ en 
waren er 6x de vaste rubrieken Evenementenkalender, Octagonnetjes en Colofon. Ook 
stonden er in The Octagon regelmatig Aankondigingen en Uitnodigingen voor de MGATO-
ritten en evenementen waaronder beurzen. 
 
Op de voorpagina werden 5x MGA(‘s) afgebeeld. Eenmaal werd de voorpagina opgesierd 
met een foto van een Magnette (ZA). 
 
In 2017 was er voor elke The Octagon nog voldoende kopij beschikbaar dat ook in 
redelijke onderlinge balans kon worden gepubliceerd. De redacteur heeft een oproep 
moeten doen aan potentiële auteurs om in 2018 (weer) artikelen in te leveren omdat de 
voorraad kopij vrijwel opgedroogd is. 
 
De redactiecommissie bestond naast de redacteur uit Sjaak van ’t Wout en Hans 
Lubberding aan welke heren de redacteur dank is verschuldigd voor het corrigeren van 
redactionele teksten en het leveren van interessante artikelen. 
Hans Lubberding heeft zijn lidmaatschap van MGATO in de loop van 2017 opgezegd 
waardoor er een vacature in de redactiecommissie is ontstaan.   
 

 
Arie van der Kooy 
Redacteur The Octagon  
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Verslag evenementencoördinator over 2017 
Februari 2018 

 
Ook het jaar 2017 stond bol van activiteiten. Gewoontegetrouw zijn we begonnen met de MG 
Informatie- en Onderdelenbeurs in Houten, gevolgd door onze Algemene Ledenvergadering in 
Austerlitz, de British Lifestyle beurs in Rosmalen en de British Autojumble in de Poort van Heusden 
in Nieuwkuijk en het British Race Festival in Zandvoort. Tijdens het toerritseizoen hebben we mogen 
genieten van een 7-tal maandelijkse toerritten die vol overtuiging zijn uitgezet door onze leden. In 
september zijn de ritten gecombineerd met het jaarlijkse MGATO weekend, ditmaal in het 
achterland van het Belgische Brugge. De toerritten voerden ons onder andere door het Groene Hart 
van Nederland - een rit die samen met de regio Midden Nederland van de MGTTO werd verreden. 
Een Veerhuizen Rit die ons langs de grote rivieren van ’s Hertogenbosch naar Ravenstein voerde. 
Een rit langs de oevers van het IJsselmeer, Vossemeer en Ketelmeer. Een BBQ rit die ons door het 
Westland leidde. Een rit van Leek door de Friese Wouden en Drentse heidevelden naar het 
waterrijke Oldemarkt - samen met de Vriendengroep MG-Noord. Het weekend in het Brugse 
achterland en afsluitend een mooie rit door het gebied van de Limburgse Maasplassen. Daarnaast 
organiseerden we nog een succesvolle Technische- en Taxatiedag in Amersfoort. 
  
Zo hebben we ook in 2017 weer vele windstreken mogen verkennen en ook mogen genieten van 
elkaars bevindingen, ervaringen en wetenswaardigheden waarbij de liefde voor onze MG A’s en 
Magnette’s, die als een rode draad door alle activiteiten liep, zo kenmerkend voor de MGATO is. 
Resumerend mag je stellen dat 2017 een mooi MGATO jaar geweest is waarbij alleen op de laatste 
rit de opkomst tegenvallend was. Als reden voor die lage opkomst kan mogelijk gelden dat deze rit 
decentraal gelegen was en in oktober gehouden werd, daar tegenover staat dat het weer die dag 
uitmuntend was. Het vergrijzende ledenbestand met daaraan gekoppeld een mindere mobiliteit 
speelt waarschijnlijk ook mee. 
Als vereniging houden we echter hoop en door de economische opleving in Nederland zullen 
uiteindelijk meer liefhebbers in staat zijn een steeds kostbaarder wordende MGA of Magnette aan 
te schaffen. 
 
Nieuwe initiatieven van het  MGATO: 

• De MGATO Technische- en Taxatiedag  
Met dank aan onze leden Peter Zegers en Rob Hafkamp. 
 
In grote lijnen zijn dus de traditionele activiteiten ook in het jaar 2017 voortgezet waarbij 
aangetekend moet worden dat de participatie van de leden niet altijd even gemakkelijk te realiseren 
was. 
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Een overzicht van de MGATO activiteiten 2017: 
 

 
 
Conclusie: de min of meer traditionele activiteiten alsook een nieuwe activiteit kan als geslaagd 
beschouwd worden. 
 
Er blijven echter een aantal zaken die dringend aandacht vragen: 
 

1. Het MGATO bestuur doet een klemmend beroep op de leden om zich beschikbaar te stellen voor- en 
te participeren bij de activiteiten. 

2. Hiertoe is een nieuwe evenementencoördinator onmisbaar, een coördinator die samen met 
zijn/haar commissieleden, bestaande uit bij voorkeur twee andere (nieuwe) commissieleden, de 
activiteiten in 2018 nader vorm gaan geven. 

3. Een tweetal leden die dit jaar al in het bestuur ervaring op kunnen doen om in 2019 de voorzitter en 
de redacteur van The Octagon op te volgen. 

4. Hiernaast zoeken we ook voor het nieuwe seizoen weer zeven leden die de maandelijkse toerritten 
gaan verzorgen. 

5. En natuurlijk de inmiddels zeer gewaarde bijdragen en hulp van leden voor de evenementen in 
Houten 2019, Rosmalen en bij de British Autojumble, die we gezamenlijk organiseren met de 
zusterverenigingen. 

6. Voor 2018 moeten we als MGATO proberen meer inactieve leden te bewegen deel te nemen aan 
MGATO ritten. Indien we 5 tot 8 % van hen op één of meerdere ritten te zien, zou dat voor de club 
al een fantastisch resultaat zijn.  

 
We doen een dringend beroep op de leden zich hiervoor beschikbaar te stellen en zich aan te 
melden, want het bestuur kan en wil dit niet alleen blijven verzorgen. Dat is gewoon teveel 
gevraagd. 
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De MGATO is een vereniging die zo sterk is als zijn leden en daarom zal uiteindelijk de inhoud van 
ook de website worden bepaald door de participatie van de leden en niet door de webmaster of 
MGATO alleen. 
 

We rekenen dus ook op u 
zoals u op het MGATO bestuur kunt rekenen 

 

 
 
Han Volkers 
Voorzitter 
Evenementen coördinator a.i. 
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Verslag webmaster over 2017 
 
In maart 2017 heeft ondergetekende het beheer van de MGATO website overgenomen van Leo 
Louvet. De eerste maanden zijn besteed aan het inleren op de structuur van de site en de 
mogelijkheden en eigenaardigheden van het onderliggende Content Management Systeem: 
Wordpress.  
Tijdens het ontwerp van de website in 2016 zijn vele keuzes gemaakt en standaard pagina’s 
samengesteld. Helaas zijn deze keuzes niet gedocumenteerd, zodat het nogal zoeken is was voor ik 
mijn weg een beetje kon vinden. Ook werd het pas na enige tijd duidelijk dat er in 2017 nog drie 
externe bedrijven betrokken waren bij het beheer van de website. Per 1 januari 2018 zijn de taken 
van twee van deze bedrijven overgenomen, waardoor in 2018 de website kosten significant lager 
moeten zijn. Ook is een documentje opgesteld waarin wordt beschreven hoe de website kan/moet 
worden onderhouden.  
 
Tot het najaar heeft de nadruk gelegen op het plaatsen van de ritverslagen, foto’s enz. binnen de 
structuur die er was. Ook de advertenties onder het menu Octagonnetjes vragen constant aandacht, 
omdat de daar aangeboden auto’s verkocht worden. Daarom wordt vanaf september 2017 eenmaal 
per kwartaal aan de bedrijven gevraagd of er wijzigingen zijn. Dit resulteert elk kwartaal in enkele 
uren werk om de advertenties weer up to date te maken. 
 
Veel werk is ook besteed aan de technische artikelen over elektronica toepassingen van Bert van 
Hemert. Met name het tonen van 3D plaatjes was een uitdaging door de vele verschillen in 
internetbrowsers. Door de inbreng van Bert is de rubriek technische artikelen een belangrijk 
onderdeel van de site geworden. 
 
Tegen het einde van het jaar is een nieuwe opzet van de agenda gemaakt, waar de leden kunnen 
inschrijven en kunnen zien wie zich al hebben ingeschreven voor een evenement.  
En natuurlijk is de site klaar gemaakt voor 2018. Dit betekent het toevoegen van extra menu’s en 
pagina’s voor bijvoorbeeld de nieuwsbrieven, het verenigingsblad enz. 
 
 

 
 
Ger van der Peet 
Webmaster 
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Jaarverslag MGA register 2017 in cijfers 
 

Totaal aantal MGA’s in het register per ultimo 2016 2.451 (2.430) 
waarvan met kenteken 1.849 (1.834) 
Totaal aantal MGA’s in het register die zeker nog bestaan 1.634 (1.617) 
waarvan met kenteken 1.446 (1.433) 
Officieel ingeschreven in het MGA register 700 (700) 
waarvan met kenteken 628 (628) 

 
Tussen haakjes ( ) de aantallen uit het jaarverslag over 2016. 
 
Het jaar 2017 heeft wederom vooral in het teken gestaan van de verdere uitbreiding en 
verbetering van de nieuwe MGA register website mgaregister.nl, die begin april 2010 is 
gelanceerd. Sindsdien is de volledige database van het register in de website geïntegreerd en 
interactief. 
 
Het register is in het afgelopen jaar weer behoorlijk uitgebreid, vooral met ‘buitenlandse’ MGA’s 
die zoals gebruikelijk niet in de bovenstaande Nederlandse aantallen zijn opgenomen. 
Tel je de buitenlandse auto’s ook mee dan kom je op een totaal van 6.603 (6.473 per ultimo 2016). 
In 2017 zijn dus in totaal 130 MGA’s aan het register toegevoegd waarvan 21 in Nederland. 
Overigens zijn er in 2016 81 MGA’s toegevoegd (wereldwijd) waarvan 37 in Nederland dus er is 
een stijging ten opzichte van 2016 wereldwijd maar een daling in Nederland. 
 
Het aantal nieuwe Nederlandse inschrijvingen is zoals gebruikelijk zeer laag: afgelopen jaar voor 
het eerst zelfs nul. 
De ‘Nederlandse’ toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het spotten van geïmporteerde 
MGA’s bij dealers en het natrekken van de historische kentekenseries. Momenteel wordt de serie 
met de beginletters DZ uitgegeven. 
Zoals in het vorige jaarverslag al vermeld is er de laatste jaren ook een tegengesteld effect. Het 
aantal MGA’s in Nederland neemt enigszins af omdat er de laatste jaren behoorlijke aantallen 
geëxporteerd zijn. Alleen van de auto’s met een Nederlands kenteken is makkelijk vast te stellen 
dat en wanneer ze Nederland verlaten hebben. 
 
Op de achtergrond zijn onder andere ook alle MGA chassisnummers van NAMGAR en de MGCC UK 
aanwezig. Wanneer je alles meetelt zijn er gegevens van 15.103 MGA’s voorhanden. 
In het afgelopen jaar zijn er weer veel foto’s toegevoegd. Momenteel zijn er precies 14.081 foto’s 
van exact 4468 verschillende MGA’s te zien. Een jaar geleden waren dat precies 13.501 foto’s van 
exact 4328 verschillende MGA’s. Er zijn dus 580 foto’s toegevoegd in 2017 waaronder 140 MGA’s 
waarvan we nog geen foto hadden. In 2016 zijn er 202 foto’s toegevoegd dus het afgelopen jaar is 
de groei weer behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2016. Deze groei komt grotendeels door 
het naspeuren van allerlei uithoeken van het internet, dus door inspanningen van de 
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registerbeheerders zelf. eBay is hierbij een belangrijke bron. Door MGA eigenaren zelf worden 
weinig foto’s aangeboden. 
Overigens zijn de genoemde fotoaantallen zoals altijd wereldwijd. 
Voor diegenen die de stand bij willen houden: deze wordt automatisch bijgehouden op 
mgaregister.nl. Kijk onder Pictures en je ziet het aantal foto’s en het aantal verschillende auto’s 
dat dit aantal betreft. 
Daaronder kun je per MGA type, per chassisnummer gaan bladeren door alle aanwezige foto’s. 
Ook kun je zien voor welke 10 MGA chassisnummers als laatste een of meer foto’s zijn 
toegevoegd. 
Er is zelfs een beperkt aantal foto’s dat niet zichtbaar is omdat de eigenaar heeft verzocht ze niet 
(meer) te publiceren. De foto’s blijven echter wel aanwezig. Ook dat is dus mogelijk in het register. 
 
De website inclusief het publieke deel van het register is bereikbaar via mgaregister.nl 
Heb je een inlogaccount dan kun je van je eigen MGA(‘s) bijna alle voorhanden gegevens zien. In 
het vorige jaarverslag staat al vermeld dat de gescande documenten die we van diverse MGA’s 
hebben ook zichtbaar zouden worden voor de eigenaren, mits ze een inlogaccount hebben en 
alleen van hun eigen MGA. Dit is in het afgelopen jaar nog niet gerealiseerd maar zal in de loop 
van dit jaar alsnog plaatsvinden. Tot die tijd is het voor een eigenaar natuurlijk altijd mogelijk om 
contact op te nemen met de registerbeheerder en na te vragen of er documenten voorhanden 
zijn. Is dat het geval dan worden deze per e-mail opgestuurd. 
Heb je nog geen inloggegevens stuur dan even een e-mail naar jerry@mgaregister.nl 
Bellen mag ook: 033-2861475 of 06-51699501 (liefst tussen 19.00 en 22.00 uur). 
Heb je andere registervragen dan kun je uiteraard ook bij ons terecht. 
 

 
Jerry van Kalleveen en Koen Struijk 
Registerbeheerders 
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Jaarverslag Magnette register 2017 
Helaas zijn er geen nieuwe inschrijvingen in het register en zijn de gegevens hetzelfde als 
afgelopen jaar. Er zijn wel twee Magnettes gespot deze zijn echter niet ingeschreven. 
 
De actuele staat van het bestand: 

Totaal aantal auto’s 83 
Rijden  22 
In restauratie 9 
Gesloopt of onbekend 52 

 
Verdeeld in de groep rijdend en restauratie 
ZA: 10 
ZB: 14 
ZBV: 7 
  
Jos van Tienen en Frans van Straaten 
registerbeheerders 
 


