Wie kan lid worden?
Iedereen die interesse heeft in oldtimers, klassiekers en of youngtimers
kan lid worden, ook als u (nog) geen eigen voertuig heeft.

Veel van onze leden hebben zelf hun voertuig gerestaureerd maar ook
wanneer u dat niet kunt of wilt doen, bent u van harte welkom als lid. De
onderling opgedane kennis wordt gedeeld onder de leden dus wanneer
er vragen zijn m.b.t. aanschaf, restauratie, aankoop van onderdelen, kunt
u bij de club terecht. We zijn er ook voor elkaar.
Medio 2011 bedraagt ons ledenbestand 140. Niet slecht voor een club
die als enthousiast idee is ontstaan!

Lid worden kan altijd!
Meer informatie over het lidmaatschap van KMZ is te vinden op onze
website www.k-m-z.nl
U kunt ook contact opnemen met de secretaris van onze vereniging door
een email te sturen naar info@k-m-z.nl

Maak kennis met oldtimer vereniging
Klassiek Mechaniek Zeeland.
Alles wat u ooit al wilde weten over
oldtimers is nu binnen handbereik.

De oldtimer vereniging Klassiek Mechaniek Zeeland, kortweg KMZ, is een
in 1991 opgerichte vriendenclub.
Doelstelling was – en is nog steeds – het behartigen van de belangen
van de leden. Dit kan zijn bij het aankopen, onderhouden en of bewaren
van historische voertuigen. In de loop der jaren is dit uitgebreid met het
leggen van contacten tussen andere eigenaren en liefhebbers, met als
doel het vergaren en uitwisselen van informatie. Door het organiseren
van bijeenkomsten, excursies en uiteenlopende activiteiten, wordt
gewerkt aan de realisatie hiervan.

Old meets Young
Binnen KMZ richten wij ons niet specifiek op één voertuig. Iedere
liefhebber, of het nu gaat om personenauto’s of bromfietsen, kan lid
worden. De volgende voertuigen zijn o.a. bij ons te vinden:
-

Personenauto’s
Vrachtauto’s
Tractoren
Bromfietsen / Motoren
Stationaire motoren

Wel wordt een verschil gemaakt in jaren. Zo onderscheiden we oldtimers
tot en met bouwjaar 1950, klassiekers van bouwjaar 1951 tot en met
1975 en youngtimers vanaf bouwjaar 1976.

Wat kunt u verwachten van Klassiek Mechaniek Zeeland
Uiteraard is geen vereniging compleet zonder activiteiten. Binnen KMZ
wordt dan ook veel aandacht besteed aan de organisatie van originele en
gezellige evenementen. Het gezamenlijk rijden van 3 ritten per jaar, het
uitwisselen van informatie of een sleuteldag, zijn slechts enkele voorbeelden.
Zeker de verschillende ritten die wij jaarlijks organiseren, spreken liefhebbers aan. Want zeg nu zelf; als na jaren van restauratie uw voertuig
eindelijk klaar is en staat te blinken in de zon, wilt u daar toch mee gaan
pronken?

Overige activiteiten
Naast de populaire ritten, zijn ook de diverse andere activiteiten zeer de
moeite waard. Zo worden er bedrijf –en museabezoeken, praatavonden
en ledenuitstapjes georganiseerd. Uiteraard staan deze altijd in het teken
van onze gemeenschappelijke hobby.

Vraag en antwoord
Binnen onze vereniging is een schat aan ervaring en kennis te v inden
wanneer het aankomt op bijvoorbeeld restauratie van klassieke
voertuigen. Door het onderling uitwisselen hiervan, is er altijd wel een
antwoord te vinden op net die vraag waar u mee te kampen hebt.

