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VW original golf 1 club vriendenkring Lodewijk Emiel Fritz.
Oprichtingsdatum van de vriendenkring: 4 januari 2007.
Doelstelling
- Het koesteren van alle voertuigen VW golf type 1 en aanverwante voertuigen (jetta 1,
scirocco1, caddy1, cabrio type 1) in originele staat tot en met het bouwjaar 1984. (golf
cabrio tot bouwjaar 1993). Met koesteren wordt bedoeld het instandhouden,
restaureren en in goede conditie houden van deze voertuigen.
- Het uitwisselen van technische kennis omtrent de VW golf 1 en aanverwante
voertuigen onder gelijkgezinden.
- Het organiseren van rondritten voor de clubleden.
Toegelaten voertuigen
- Alle voertuigen van het type VW golf 1 en aanverwanten (jetta 1, scirocco1, caddy 1,
cabrio type 1) in originele staat tot en met het bouwjaar 1984 (golf cabrio tot bouwjaar
1993) zijn toegelaten.
- Getunde voertuigen behoren niet tot de hoofddoelstelling van de club.
Getunde voertuigen van bovenvermeld type (VW golf 1 en aanverwanten) zijn evenwel
toegestaan mits het voertuig door Jan met de pet nog als “VW Golf 1 of VW jetta 1 of
VW caddy 1” te herkennen is.
Enkel lichte tuning zoals bijvoorbeeld een sportstuur, ander pinkerkleur, beperkte
verlaging zijn toegestaan.
Bij twijfel of aan deze voorwaarden wordt voldaan beslist het dagelijks bestuur
autonoom.
Naamgeving van de club
De benaming “original” duidt erop dat het de bedoeling is om de liefhebbers van zoveel
mogelijk originele voertuigen samen te brengen.
De namen Lodewijk Emiel en Fritz zijn de voornamen van 3 bezitters op wiens naam 3
verschillende VW golf 1 diesels aangekocht door de oprichtingsvoorzitter (Egide Jaspers)
ingeschreven waren.
Activiteiten
- Het organiseren van één of meerdere rondritten per jaar waarbij het de bedoeling is om
ook regelmatig een rondrit in de ardennen te maken.
- Het deelnemen aan oldtimerevenementen van andere organisatoren.
- Informatie-uitwisseling tussen de leden gebeurt tijdens deelname aan de activiteiten.
- Het organiseren van een etentje en gezellig samenzijn voor de clubleden.
Verantwoordelijkheid van de leden – afstand van verhaal:
- Ieder lid van de club neemt steeds deel op eigen verantwoordelijkheid aan welke
activiteit dan ook die door de “VW ORIGINAL GOLF 1 CLUB VRIENDENKRING
LODEWIJK EMIEL FRITZ” georganiseerd wordt en ontslaat de club van alle
verantwoordelijkheid voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen die uit deze
activiteit zouden voortkomen.
- De leden nemen steeds vrijwillig en op eigen risico deel aan de activiteiten,
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Wie kan lid worden van deze vriendenkring
Iedereen die de VW golf 1 (tot en met bouwjaar 1984) in originele staat een warm hart
toedraagt kan lid worden van de club.
Er is geen verplichting opgelegd om voor het bekomen van lidmaatschap reeds in het bezit
van een VW golf1 of aanverwant voertuig te zijn.
Wederzijds respect ten opzicht van de andere leden en de voertuigen van de andere leden
in de club is een belangrijke randvoorwaarde.
Leden die zich niet aan deze basisregels houden kunnen door het clubbestuur uitgesloten
worden als clublid.
Lidgeld
Het lidgeld bedraagt 15 euro per jaar.
Te betalen aan :
rek nr IBAN BE52 9792 3905 6909
VW original golf 1 club (vriendenkring Lodewijk Emiel Fritz)
Kumtichsestraat 19
3370 Boutersem
Bij toetreding in de loop van het jaar is steeds de volle jaarbijdrage verschuldigd.
Reeds betaalde bijdragen kunnen niet teruggevorderd worden van de club.
Clubblad.
Er zal op onregelmatige basis een clubblad via E-mail aan de leden verspreid worden.
Website
“www.vwgolf1club.be”
Bestuur
Voorzitter : Egide Jaspers (tel 0497 99 66 27)
Secretaris en penningmeester: Karel Schiepers (tel 0497 310 410)
Website beheerder : Bjorn Jaspers
Lidmaatschap BFOV
De “VW ORIGINAL GOLF CLUB VLEF” is lid van de BFOV (Belgische federatie voor oude
voertuigen).
Dit lidmaatschap zal gegarandeerd blijven zolang de financiële toestand van de club dit
toelaat.
Verzekering BA uitbating club
Sinds 24/03/2009 is er een verzekering BA uitbating club afgesloten. Volgende activiteiten
met de oldtimerclub zijn verzekerd:
- vergaderingen
- deelname aan beurzen, avondfeesten en maaltijden
- deelname ingevolge uitnodigingen van andere organisaties
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