Voor meer informatie over de
Needse Motor Club kan kontakt
worden opgenomen met:

Vlearmoestreffen

Bat ter Haar
Rapenburg 12
7161 EC Neede
Tel.: 0545 - 29 64 49
info@needsemotorclub.nl

Needse Motor Club

Ook beschikt de N.M.C. over een
eigen website met informatie.
www.needsemotorclub.nl

NAR Needse April Rit

Standplaats van de N.M.C.:
Café - Restaurant
“De Olde Mölle”
Diepenheimseweg 21
7161 MH Neede (bij de molen)
Tel.:0545-294540
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De Needse Motor Club is een nationaal en internationaal
bekende vereniging. Zij werd opgericht 8 oktober 1956, met
als doel het bevorderen van de motorsport en hetgeen
daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De N.M.C. telt circa 160 leden inclusief donateurs.

Ons jaarprogramma ziet er als volgt uit :

Door het organiseren van diverse toertochten bieden wij
aan zowel de beginnende als de gevorderde
motorrijder/ster een gevarieerd evenementen programma.
Het toerseizoen van onze club is in principe het gehele
jaar, maar begint voor de meeste leden in april en
eindigt in oktober.
We rijden het gehele zomerseizoen diverse toertochten.
Ook aan evenementen georganiseerd door andere
verenigingen wordt deelgenomen. De leden kunnen aan de
evenementen gezamenlijk of individueel deelnemen.
Van alle activiteiten worden de leden en donateurs middels
het club boekje “NMC KETTING RE(D)ACTIE” op de
hoogte gehouden.

Januari

- Nieuwjaars receptie

Februari

- Feest- of activiteiten avond

Maart

- NMC Ledenvergadering

April

- Bowling/Kegel avond of ander vermaak
- NAR- Needse April Rit *

Mei

- Avondrit *

Juni

- Twee daagse toertocht buitenland
- Gelderse Avond 4-daagse*,
i.s.m. 3 andere motorclubs.
- Avondrit *

Juli

- Avondrit *
- Dagrit

De evenementen bij de Needse Motor Club worden
georganiseerd door verschillende commissies.
Zo zijn er de Toer, Treffen en Aktiviteiten commissie.
Ter promotie van onze evenementen hebben wij
een eigen club competitie opgezet. Voor het bezoeken
of deelnemen aan NMC evenementen en evenementen
die met de motorsport te maken hebben worden punten
verstekt. De “NMC Club kampioen” is diegene die het
hoogst aantal punten behaald heeft in deze competitie.
De bezochte evenementen of gereden toertochten
kunnen worden bijgehouden in het “NMC
Toerboekje”.
Je bent volledig lid van de N.M.C. als je beschikt over
een A-rijbewijs. Heb je geen A-rijbewijs dan wordt je
donateur. De contributie voor een heel jaar bedraagt
€ 15,- voor leden en donateurs.
Ook kennen we het gezinslid en de gezinsdonateur
(op hetzelfde adres wonend) hiervoor bedraagt de
jaarlijkse contributie € 9,- .

Augustus - Avondrit *
- Toertocht met diner
September - Twee daagse toertocht binnenland
De Needse Motor Club is aangesloten bij:
Oktober

- Internationaal Vlearmoestreffen *

November - Ledenvergadering
April t/m Oktober : Supertoertocht (doorlopend evenement)*
* Ook toegankelijk voor niet leden.

Landelijk Overleg Orgaan Toerklubs

Heb jij na deze alles omvattende beschrijving
interesse hebben om lid te worden van de N.M.C.
Neem dan vrijblijvend contact op met het
correspondentie adres wat achterop deze brochure
is vermeld.

