Het Register
Het Volvo 1800 ES Register is opgericht op
27 januari 1980 door een aantal enthousiaste
bezitters van een Volvo 1800 ES. De
doelstelling van het Register is het
onderhouden van nauwe relaties tussen
bezitters van een Volvo 1800 ES, het
uitwisselen van ervaring en informatie over de
auto en het verstevigen van de onderlinge
band. Hiertoe worden er diverse activiteiten
georganiseerd variërend van ritten tot
sleuteldagen.

Volvo 1800 ES Register Nederland
Sinds 1980

Het lidmaatschap staat open voor iedereen
die in het bezit is van een Volvo 1800ES. Het
ledenaantal schommelt rond de 100 leden

INFORMATIE
voor (bijna) nieuwe leden

We zijn een Register. Dit houdt in dat we ook
als doelstelling hebben om alle ES’sen (van
leden en niet-leden) in Nederland en
daarbuiten te inventariseren en te
documenteren. Hiertoe hebben we ook contact
met buitenlandse verenigingen.

Ritten
Ieder jaar worden er diverse ritten gereden. Variërend van rustige
toertocht tot circuitdag. Vaak wordt zo’n tocht gecombineerd met het
bezoek aan een bezienswaardigheid.
Jaarlijks is er ook een buitenlandrit, meestal
een (lang) weekend. De afgelopen jaren
hebben die ritten ons gebracht in de Eifel,
Luxemburg, Schotland, Kent, Zweden ,
Loirestreek, Denemarken en Normandië.

www.volvo1800es.nl

www.volvo1800es.nl

INFORMATIE
Kijk voor meer informatie op onze website www.volvo1800es.nl

Techniek
Tweemaal per jaar wordt er een technische
dag georganiseerd in samenwerking met,
iedere keer een ander, garagebedrijf. Deze
dagen staan vaak in het teken van een
specifiek thema (remmen, rubbers, interieur,
roestpreventie, enz…).
Bij de meeste technische dagen is het mogelijk om
de motor/injectiesysteem af te laten stellen. Dit
gebeurt met behulp van onze eigen Bosch testkast.
Voor technische vragen en ondersteuning kunt u,
ook buiten de technische dagen, een beroep doen
op de kennis en het enthousiasme van de
technische commissie.

ESpress en www.volvo1800es.nl
Drie a vier maal per jaar verschijnt het clubmagazine:
ESpress. In dit full colour magazine vindt u naast
verslagen van activiteiten, een technische rubriek en
1800ES gerelateerd nieuws ook achtergrondartikelen
van en over leden. Daarnaast ook restauratieverslagen en prachtige foto’s. Kortom een zeer
veelzijdig clubmagazine.
Natuurlijk heeft het Register ook een eigen website: www.volvo1800es.nl.
Op deze site vindt u het laatste nieuws van het Register en een actueel
overzicht van de activiteiten en vele foto’s. Een bezoek waard!

Of neem contact op met één van onze bestuursleden.

Lid worden?
Als u in het bezit bent van een Volvo 1800 ES kunt u zich aanmelden
als nieuw lid bij de ledenadministratie via
penningmeester@volvo1800es.nl.
De contributie bedraagt € 65 per jaar voor een gewoon lidmaatschap.
Bij aanmelding na 30 juni geldt voor de rest van het kalenderjaar een
contributie van € 35.
Heeft u geen Volvo 1800ES en u wilt de club wel steunen, wordt dan
donateur! Een donateur ontvangt voor zijn bijdrage van minimaal € 35
ons clubmagazine.
Het lidmaatschap van het Volvo 1800 ES Register gaat in nadat de
contributie is ontvangen op rekeningnummer:
NL78 INGB 0005 9935 07 ten name van: Volvo 1800 Register en
onder vermelding van: Contributie ES Register (en jaartal).
Het lidmaatschap kan worden opgezegd bij de ledenadministratie. De
contributie voor het volgende kalenderjaar is verschuldigd als
opzegging niet op 1 december van het voorafgaande jaar bij de
ledenadministratie is ontvangen.

Overig
Naast reeds genoemde activiteiten kunt u bij het
Register en de leden terecht voor: clubartikelen,
de nieuwjaarsreceptie, ruilen en kopen van
onderdelen, folders en modellen, uitwisselen
van ervaringen over bijvoorbeeld garages en
handelaren, aankooptips, enz.,enz….
www.volvo1800es.nl

Het Volvo 1800 ES Register is als zelfstandige vereniging aangesloten bij de
FEHAC en maakt dan ook geen deel uit van andere, algemene, Volvoverenigingen.

