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Lieve leden, donateurs en wienden van de enige echte Suzuki Coupé GX Fanclub.

Ik zou willen beginaen met: "We knjgen het niet cadeau!" En je moet wel heel sterk in je
schoenen staan om het nog te zien zítlen!
Hoezo deze heftige openingszin?

Het volgende speelt en heeft gespeeld... De moderne technologie laat ook ons wel eens in de
steek.

Oh, wanhoop, Ingrid had een fatale computercrash in augustus j.l en Astrid vlak daarnal
Sja, we blijven natuurlijk ook maar schooljuffen, die alles in het werk zetten om het clubje
draaiende te houden. Veel werk van ons (qua back-up, acceptgiro's en etiketten uitdraaien
e.d.) gaat vaak, net als bij "anze kinderen", gepaard met trial en effor. ..
En dan gaat er wel eens iets fout...
We hebben gemerkt dat zoiets rneteen wordt afgestraft: leden "kwijf'!
Leden die een verhuizing hadden doorgegeven en wij niet hadden verwerkÍ... Dus: we zsggen
op, het is een rommeltje bij jullie... Slikl

Nog zo éen: "WIJ" (Dat zijn dus blijkbaar Astrid en Ingrid... ??) organiseren nooit meer
iets... De club heeft geen rneerwaarde... Dus ikzeg maar op...
DAAR WORDEN WIJ EEN BEETJE VERDRIETIG VAN... !

Wij kunnen het verder niet helpen dat de Postbank ineens de acceptgiro's weer wíjzígt

en

wij

de oude (is kostenpost!) niet meer kunnen gebruiken...

Dus dachten we (kostenbesparend?): we vragen alle leden om de bijdrage zelf over te
maken... ( giro 757AA Ln.v. Suzuki Coupé GX Fanclub' te Diemen)
Nou dat hebben we geweten: we moeten achter bijna de helft van de leden aan nu!
Dat werkt dus niet echtl Zo'n acceptgiro lijkt iets magisch te zijn! Die korn je vanzelf tegen...
Automatische incasso dan? Geloofje het? ÏVij niet!

Wat gaan we nu doen... We proberen nóg een keer, rnet AL ons nooit aflatende
enthousiasme, om mensen wanrr te laten lopen voor een "taakje" binnen de Suzuki Coupé GX
Fanclub.
We trekken het echt niet meer rnet zijn tweeënl
Bijna dagelijks zijn Astrid en ik bezig met betalingen, ledenadministratie, vragen,
telefoontjes, allemaal een teken dat de club er nog steeds MOET zljn, maar het schiet niet
op..!
We hebben ook veel pech gehadl
Hadden we eindelijk een website waar we dachten trots op te zijn... Gaat die weer een heel
eigen leven leiden... Nog meer zorgen, stress en problemen. ZUCHTI
Dus net lekker draaiende, moesten we die weer verwijderen omdat er toch (watzijnwe toch
naïef) mensen blijken te zijn die anoniem (konden) inloggen en dan allerlei nare en rare
dingen openbaren. .. Zíe openingszin...We krijgen het niet cadeau! Maar we blijven stnlden!
We GAAN er NOG STEEDS voor! En JULLIE , hopen we, OOK!
De nieuwe website hebben we dit keer uitbesteed aan een gerenommeerd bednjl en we laten
ons niet kisten! Dus het eerste goede nieuws: klim achter de computer en toets in:
www. suzukicoupe gfanclub. nl

Laat nnassaal iets van je horen en steek ons eil elkaar een hart onder de riem!
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Goede nieuws twee:

Ruim 50oÀvan de leden en wienden heeft inmiddels ons WEL al betaald, via een
eigenhandige overmaking. Hartelijk dank hier voor!!

Goede nieuws drie:
Wij luisteren ook naar yerzoeken van leden, dus hebben we de algemene jaarlijkse

(verplichte) ledenvergadering raarhetvoorjaar verschoven. Dit, omdat toch wel veel
coupeetjes in de winterstalling staan en nooit rijden met regen, sneeuw erlof pekel.
Dus de ledenvergadering wordt nu gehouden op 22 april a.s. .
Plaats:
"De CatatnaÍaÍl" , Frederik Hendriklaan 47,

l8l4 NA Àlkmaar

Tijd:
Aanvang 11.00 uur.
Vanaf 10.30 uur is er kofÍïe/thee en voor de lunch wordt gezorgd!

Die datum is heel bewust gekozen, zodatniemand een moederdag, Pinkster- enlof
rneivakantie hoeft te missen... Dus DAT kan geen excuus meer zljn... Komt allen! (Wie weet
maken we de onthulling mee van de geweldig-weer-mooie coupé van Christel Pater!! ! ! !!)
Op de vergadering zelf zal de agenda worden uitgereikt, maar als jullie punten hebben,
schroom zeniet orn die inte leveren bij het secretariaat (astriawiersmaAmcAld

Is er dan alleen maar ellende? Nee hoor!
Want, inmiddels heeft zich een lid gemeld dat misschien de (redactie van de) Rugzakrede
onder zijn hoede wil nemen. Dat zou mooi zijn!
Dan kunnenwe Edwin de Koning 'aanjurken' met andere dingen... Hihihi! Hr1 is TOCH al
onze steun en toeverlaat als het onl onze computerperikelen gaatl

Mevr. Aad Kortrtjk is ook een oud gediende en blijft gelukkig onze financiele adrninistratie
doen.

EnGerdiena Uil stuurtnog steeds trouw jullie ve4aardags kaart! (Mits we tenminste je
geboortedaturn hebbenl Geef 'm anders even door op astridwiersma@Íiscali.nl)
Ons onderdelen-depot loopt ook goed. Richardvan Cleef adviseert ons in de aankoop van
(sloop) onderdelen en heeft zo goedzichtwaar er (veel) wwgnaar is.
"Dokter" Leo Muis maakt regehnatig een coupéetje weer beter en Johan Bernardus zal weer
gaan lassen, zodra hij terug is van zijn Nieuw-Zeeland-avontuur. (Te volgen op
http://iohanenlindagoeskiwi. aroundtheglobe. nl)
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Zodra de website verder op poten is gezet, 211en ook de onderdelen daarop worden gezet en
misschien wel met een dmk op de knop besteld kunnen worden...

Zoalsjullie hebben kururen lezenuit het bovenstaande werken we nog steeds kei

en keihard

aan ons clubje! We hebben zelfs meerdere autootjes kunnen redden van een wisse dood,
doordat zebij Richard even gestald konden worden en ik een verzoek kreeg van een lid die
een coupeetje zocht om op te knappen... Dan is je hele dag weer goedl

Lieve mensen, BLIJF ons steunen,betaal alsjeblieft als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet
niet je adreswijziging en emailadres door te geven. Als je dit per email doet doe het dan naar
beide emailadressenl Van zowel Astrid ( astridwiersma@tiscali.nl) als naar mij
(scgxf@.chello.nl) dan komt het zeker goedl
Heb

je ideeën, wensen of

andere tips voor het kleine autoclubje?

Ik hou op met kraken...
Ik zie jullie hopehjk massaal in goede gezondheid ap 22
WELKOM! ! ! ! (Vooral een heleboel coupéetjesl M)
Veel iiefs, jullie nooit aflatende voorz.
Ingrid Stroosnijder.

Laat het ons weten!

