ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.V.

De grote club voor alle
Opelvrienden

De ALT-OPEL
Interessengemeinschaft von 1972 e.V.
is verheugd met uw interesse in onze club. Met dit zelfportret wllen wij u een eerste indruk bieden van
onze doelen, activiteiten en organisatie.
Wie zijn wij?
1. Een club voor alle vrienden van het merk Opel.
Of u nu een Opel rijdt, er een zoekt of in het merk geinteresseerd bent - bij de ALT-OPEL IG e.V. bent u
van harte welkom.
De geschiedenis van onze club gaat terug tot in de tijd, waar met het begrip „oldtimer“ uitsluitend
vooroorlogse auto´s bedoeld werden. Aangespoord om ook auto´s uit de vijftiger en zestiger jaren te
bewaren leidde in 1972 tot de oprichting van de ALT-OPEL IG e.V. Het gemeenschappelijke en
uitgesproken doel was, als historisch document, het bewaren, onderhouden en functioneel gebruiken van
het gehele produktenpalet van de Adam Opel AG. Dit doel vormt ook vandaag nog de basis voor onze
clubinzet.
Sindsdien hebben wij ons onafgebroken verder ontwikkeld en tellen op dit moment meer dan 2000 leden
in 25 landen en uit alle leeftijds- en beroepscategorien.
2. Vanzelfsprekend
worden bijna alle activiteiten vrijwillig door de leden voor de ALT OPEL IG gedaan.
3. Op basis van compagnonschap voeren wij vanaf het allereerste begin een actieve dialoog met de Adam
Opel AG. De reeks van gemeenschappelijke projecten loopt uiteen van voertuigbijeenkomsten ter
gelegenheid van voertuigjubilea tot beurspresentaties en onderzoeken van historische thema´s.

ALT-OPEL Teilebörse

Hoe is de ALT-OPEL IG e.V. georganiseerd?
Besluiten worden door zowel de Algemene Ledenvergadering als door de clubleiding genomen.
1. Clubleiding
De clubleiding bestaat uit drie bestuursleden en twee adviseurs en wordt telkens voor een periode van drie
jaar door de leden gekozen.
Die Clubleitung wird durch drei Vorstandsmitglieder sowie zwei Beiräte repräsentiert und für eine
2. Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de taken:
- Fabrieksoverleg
- Financiën
- Public Relations
- Evenementenplanning
- Secretariaat en redaktie
- Technische ondersteuning van de leden
3. Adviseur met speciale taken
De adviseurs ondersteunen bij gelegeneheid het bestuur in de besluitvorming. Daarnaast worden aan hen
speciale taken toevertrouwd.
4. Typereferaten
Binnen de ALT-OPEL IG e.V. bevinden zich voertuigen uit alle tijdperken. Voor iedere modelreeks is er
een Typespecialist, die de historie en techniek van het betreffende model kent en zich vrijwillig voor zijn
typegroep inzet. Op het ogenblik hebben wij 45 typereferaten bezet. Ongetwijfeld zult u ook voor uw
Opel model een deskundig aanspreekpunt vinden.

ALT-OPEL Jahrestreffen

Wat doen wij voor u?
De leden van de ALT-OPEL IG e.V. hebben veel voordelen. Voor uw contributie krijgt u het volgende
aangeboden:

1. Clubblad „Der Zuverlässige“
Ons officiele cluborgaan „Der Zuverlässige“ verschijnt zesmaal per jaar
en is het communicatiemiddel van onze leden.
Hierin publiceren wij de tips, informatie, reparatie-adviezen en berichten
die vanuit onze kring zijn aangedragen.

2.Adressenlijst
Om de twee jaar verschijnt een adressenlijst of een aanvulling daar op
Met de contactgegevens van de gezamenlijke leden is deze alleen
voor u bestemd.

3. Gratis abonnement Opel Magazin
Het „Opel Magazin“ is een publicatie van de Adam Opel AG
dat anders alleen tegen een vergoeding via de Opeldealer of direct van
de fabriek betrokken kan worden. Als relationele bijdrage stelt de
fabriek ons het blad gratis ter beschikking.

4. Fabriekskrant „Opel Post“
De „Opel-Post“ is eveneens een bijzondere bijdrage van de Adam
Opel AG aan onze club. Normaal alleen voorbehouden aan
fabrieksbetrokkenen, worden onze leden via dit blad direct over de
activiteiten van de Adam Opel GmbH geinformeerd..

5. Adviezen van de typespecialisten
Heeft u vragen over uw Opelmodel? Uw typespecialist helpt u verder. Veel typespecialisten
organiseren ook typegroepbijeenkomsten of organiseren bij behoefte naprodukties van niet
meer verkrijgbare onderdelen.

6. Compagnonschapsprogramma
Met bedrijven, die voor het oldtimergebeuren interessant zijn, is een compagnonschap overeengekomen.
Onze leden kunnen daar onder gunstige condities onderdelen of andere artikelen verkrijgen. Reeds door
een aankoop bij één van onze compagnons kunt u soms uw lidmaatschapsbijdrage al weer
terugverdienen.

7. Aanmeldingspakket voor nieuwe leden.
Als nieuw lid ontvangt u een aanmeldingspakket. Dat bevat, naast vorige clubbladen:
- Clubpin
- Clublogo (als sticker)
- “Opel – der Zuverlässige“ sticker

Onze activiteiten:
1. Het jaarlijkse „Internationale ALT-OPEL Treffen“
Hoogtepunt van ieder ALT-OPEL jaar is ons meerdaagse internationale ALT-OPEL Treffen.
Traditioneel wordt het gehouden in het Hemelvaartsweekeinde op verschillende locaties in
Duitsland of in het naburige buitenland. Hier komen circa 400 tot 500 ALT-OPEL-vrienden met
hun voertuigen bijeen om ervaringen uit te wisselen en voor gezamenlijke toerritten en de
onderdelenbeurs.

2. Regionale bijeenkomsten
In meer dan 25 regio´s in heel Duitsland worden regelmatig clubavonden („Stammtische“) gehouden.
Daar worden Opel gerelateerde problemen bediscussieerd, gezamenlijke toerritten besproken en hints en
tips uitgewisseld.
Geinteresseerde Opelvrienden hebben hier de gelegenheid eerst een keer rond te snuffelen en zo een
deel van de grote ALT-OPEL familie te leren kennen. Eén van onze talrijke regionele bijeenkomsten
vindt ongetwijfeld ook in uw omgeving plaats..

3. Naprodukties
Naprodukties van niet meer verkrijgbare onderdelen vallen onder het aandachtsgebied van de
typespecialisten. Vanwege onze internationale activiteiten zijn ook naprodukties uit onze buitenlandse
groepen verkrijgbaar.

4. Beurspresentaties
Om ons bekend te maken, als aanspreekpunt en als trefpunt voor onze leden zijn wij verspreid over het
hele jaar op 15 oldtimerbeurzen met een clubstand aanwezig.

5. ALT-OPEL onderdelenbeurzen
Zoekt u ALT-OPEL onderden of wilt u enkele aanbieden? Daartoe hebben wij een advertentierubriek in
ons clubtijdschrift ingericht, waarin leden kostenloos adverteren kunnen.
Tweemaal per jaar wordt echter een veel interessanter mogelijkheid geboden, telkens in maart en september: de
ALT-OPEL onderdelenbeurs op het parkeerterrein van de Adam Opel AG in Rüsselsheim. Daar worden
uitsluitend Opelonderdelen, Opelliteratuur en Opelartikelen aangeboden.

Wat zou u voor ons kunnen doen?

Uw bijdrage aan de clubactiviteiten:
Onze vereniging leeft van de medewerking van iedereen afzonderlijk. Bijzonder plezierig is het voor ons
als u aan de onderstaande thema´s wat zou kunnen bijdragen:
- Ons clubblad: Bericht ons over algemene thema´s van de Opelhistorie, over het clubgebeuren met hun
evenementen of over wat u bijv. met Opel verbindt.
- Reparatie-ervaringen.
- Aanwijzingen en tips m.b.t. ALT-OPEL voertuigen en ALT-OPEL onderdelen
- Aanwijzingen en tips m.b.t.
onderdelenleveranciers.
Als u zich voldoende vakbekwaam voelt en plezier beleeft aan het werk voor de club kunt u uw
regelmatige, verantwoordelijke medewerking aanbieden. De clubleiding zal u dan aangeven wat de
verdere mogelijkheden zijn.

Wat kost het lidmaatschap?
De jaarcontributie bedraagt E 60,00. Met dit bedrag worden alle kosten, hoofdzakelijk voor drukwerk en
verzending, gedekt.
Als inschrijfgeld vragen wij een eenmalige bijdrage van E 25,00. Hiervoor ontvangt u een
aanmeldingspakket.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij:
ALT-OPEL IG e.V.
Lothar Rindt
Hasenkampstr.30
D-58638 Iserlohn
rindt@alt-opel.eu
Homepage: www.alt-opel.eu

Bankverbindung:
ALT-OPELIG
Stadtsparkasse Hannover
Konto 333 100 33
BLZ 250 501 80
IBAN
IBAN
BIC
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