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Arnhem, november 2012
Deel 1 van deze pdf: VOORWOORD (1 bladzijde)
Geachte lezer,
Ook mensen die niets te maken hebben met Akzo kunnen lid worden van de Akzo Hobbyclub Arnhem. Dat lijkt vreemd, maar we leggen uit hoe dat gekomen is. We leggen ook uit
wat deze Hobbyclub voor u kan betekenen. Wat zijn de voordelen en wat kost het?
Geschiedenis
De Hobbyclub ontstond in 1964. Het bedrijf heette toen Enka, de fusie waarbij Akzo ontstond was pas in 1968. Maar toen de statuten bij de notaris werden gepasseerd werd de
naam Akzo Hobbyclub Arnhem gekozen.
Er waren drie doelstellingen: (1) in de vrije tijd werken in een werkplaats; (2) voordelig
materialen inkopen, vooral Sikkens verf; (3) korting bij allerlei winkels en bedrijven. In de
statuten wordt uitdrukkelijk 'doelstelling 4' genoemd: sociaal contact met collega's en gepensioneerde oud-collega's. Van 1964 tot 2000 was de Hobbyclub een gesloten organisatie,
binnen het bedrijf. De contributie werd bijvoorbeeld van het salaris afgehouden.
Tussen 1990 en 2000 veranderde er veel. Akzo-bedrijven werden gesloten of onderdelen
werden verzelfstandigd onder een andere naam. Het personeelsbestand liep sterk terug,
van vele duizenden naar rond 700 nu. De Hobbyclub kromp mee, van ruim 3000 leden in
de zeventiger jaren naar ongeveer 1000 nu. Veel leden die niet meer bij Akzo werkten, bleven wel gewoon lid van de Hobbyclub. Rond 2000 gaven we de eis op dat men bij Akzo
moest werken of gewerkt moest hebben. Sindsdien kregen we er ongeveer 200 leden van
andere herkomst erbij: familie, vrienden, buren…
Onze naam blijft Akzo Hobbyclub. Zuivere nostalgie. Het lijkt overdreven, maar de helft
van onze leden krijgt een Akzo-pensioen en vindt het plezierig dat de Hobbyclub als Akzoonderdeel blijft bestaan.
Recente veranderingen
Dit jaar kreeg de Hobbyclub het zwaar te verduren. Met 'slechts' duizend leden bleek het
steeds moeilijker om een dure werkplaats te handhaven. Toen ons de huur werd opgezegd
zagen we er geen gat meer in, opheffing leek onvermijdelijk. Tot we in gesprek raakten met
de hobbyclub in Rheden: De Spaander. Deze club had zo zijn eigen problemen, maar samen konden we een eind komen. De Spaander heeft een gezellige werkplaats en die wordt
nog wat verruimd om onze leden erbij te kunnen herbergen. Onze schatting is dat we samen tot ca. 2020 de stichting De Spaander en de vereniging Akzo Hobbyclub Arnhem gezond kunnen laten voortbestaan. Als onafhankelijke organisaties, maar nauw samenwerkend.
Lid worden?
U weet nu dat iedereen lid kan worden. De voordelen zijn dezelfde als vroeger: werkplaats,
materialen inkopen, korting. Voor een tientje per jaar krijgt u alleen een kortingskaart.
Voor een tientje meer (in 2013) kunt u ook terecht in de werkplaats. Nu u dit weet kunt u
de recente brief aan onze leden en de lijst met de kortingsadressen begrijpen; het zijn deel
2 en 3 van deze pdf. Als uw interesse gewekt is, mail of bel ons dan. Ons e-mailadres is:
akzo.hobbyclub@hetnet.nl. De gegevens van de secretaris zijn:
John Juijn, Zilvermeeuwstraat 10, 6883 CE Velp - jajuijn@xs4all.nl – 026-3634607
Bedankt voor uw belangstelling!
AKZO HOBBYCLUB ARNHEM, werkplaats Dr. Langemeijerweg 1D, 6991 EV Rheden

telefoon 026-4952529; e-mail akzo.hobbyclub@hetnet.nl
secretariaat: J.A. Juijn, tel. 026-3634607

Deel 2 van deze pdf: Recente brief aan de leden (2 bladzijden)

AKZO HOBBYCLUB ARNHEM
Arnhem, oktober 2012
Geachte leden van de AKZO Hobbyclub,
Bij deze brief vindt u de lidmaatschapskaart voor het jaar 2013 en het overzicht van de kortingsadressen. U wist na onze brief van juni 2012 al wel dat de AKZO Hobbyclub kon blijven bestaan. Op die brief is door ruim 200 leden gereageerd, meestal erg positief. We denken op grond van die reacties dat we 800-900 leden overhouden – een prachtig resultaat.
Maar er verandert nogal wat. We zetten het zo kort mogelijk op een rij.
Werkplaats
U krijgt uw lidmaatschapskaart zo vroeg omdat we moeten melden dat onze werkplaats
eerder gesloten wordt dan we verwacht hadden. Het gebouw werd verkocht (aan buurman
Jumper) en we moeten het vlak voor Kerst schoon opleveren. Maandag 5 november
2012 is de eerste dag dat u er niet meer terecht kunt. Op die dag beginnen we met het afkoppelen van machines, afbreken van stellingen en magazijn, enzovoort, tot we een kale en
schone ruimte over hebben. Veel werk: kom alstublieft helpen!
De nieuwe werkplaats is die van De Spaander. Adres: Dr. Langemeijerweg 1D,
6991 EV Rheden. Telefoon: 026-4952529.
Hij is vanaf november ook beschikbaar
voor ons, maar mondjesmaat, want het
is nog even 'passen en meten'. Speciaal
voor ons gaat de werkplaats vanaf 12 november iedere week op maandagmiddag
open; de openstelling op zaterdagmorgen komt er pas na 1 januari bij.
In het nieuwe jaar gaat er verbouwd
worden: 100 m2 erbij tot een totaal van
300 m2 (onze werkplaats was ruim 400
m2). Er worden machines van ons verhuisd, ter vervanging en uitbreiding. Veel van ons handgereedschap gaat ook mee. Heb er
alstublieft begrip voor dat het eerste kwartaal nog rommelig zal verlopen.
De Spaander houdt op zaterdag 5 januari 2013 vanaf 10.00 uur Open Dag voor
alle belangstellenden van de Akzo Hobbyclub.
Verdeling van apparatuur
We hadden beloofd de apparatuur te verdelen, bij opheffing van de Hobbyclub. Maar nu
we doorgaan willen we dat de werkplaats in Rheden zo goed mogelijk is uitgerust. Heel
veel machines en handgereedschappen gaan over naar Rheden, waardoor er voor verdeling
onder de leden in de praktijk vrijwel niets overblijft.
Contributies
Het bestuur stelt voor om de contributie te verdelen in een basisdeel en een werkplaatsdeel, en geen verschil meer te maken tussen werkenden en niet-werkenden. De leden moeten dat systeem en de bedragen nog officieel goedkeuren. Het komt aan de orde in de ledenvergadering op 27 maart 2013. De reacties op onze brief van juni 2012 waren echter zo
duidelijk dat we gerust zonder ledenraadpleging alvast durven beginnen.
Er komt een basiscontributie die voor 2013 is vastgesteld op € 10. Een "tientjeslid" heeft
alleen de kortingskaart. Voor de aankoop van Sikkens verf is zoveel veranderd dat het
nauwelijks zinvol meer is om dat via de Hobbyclub te doen, maar het kan nog wel. Zie
daarover het aparte hoofdstukje Sikkens verf.

Daarnaast komt er een werkplaatscontributie. Voor 2013 is die vastgesteld op €10. In
de ledenvergadering zullen we voorstellen om die in stappen van tien euro te verhogen tot
uiteindelijk €30 of €40. Tenslotte komt er als alternatief vrijwel zeker een knipkaart voor
de werkplaats. Er blijkt veel belangstelling voor te zijn en een kaart van €20 voor 5 bezoeken wordt door de meesten redelijk gevonden. Maar dat is voor 2013 nog niet aan de orde.
Voor €10 heeft u in 2013 immers nog onbeperkt toegang.
Contributie betalen
Het is heel eenvoudig: als u €10 betaalt bent u basislid, als u €20 betaalt bent u ook werkplaatslid. Maak 10 of 20 euro over op bankrekeningnummer (giro) 263716 van de Akzo
Hobbyclub. Aan het overgemaakte bedrag zien wij wel wat uw bedoeling is. Wie 20 euro
overmaakt krijgt achteraf van ons een extra stempel op zijn lidmaatschapskaart: "werkplaatslid". Betaal alstublieft voor het einde van het jaar omdat wij graag zo snel mogelijk
willen weten wat onze bestedingsruimte is.
Kortingsadressen
De lijst is bijna onveranderd, maar extra adressen zouden we graag willen toevoegen. Geef
ideeën aan het bestuur door; wij gaan er graag achter aan. Bij de "Opheffingsvergadering"
is geopperd dat onze leden zouden kunnen overstappen op de Brink pas. Nu onze eigen
kortingskaart blijft bestaan is dat niet meer aan de orde, maar we gaan wel overleggen met
de Brink-organisatie hoe we kunnen samenwerken. Zij hebben adressen die interessant
zijn voor ons, en andersom.
Sikkens verf
Sinds ruim een jaar kunnen Akzo-medewerkers en -gepensioneerden Sikkens verf kopen
met grote korting, direct bij het Sikkens Center Arnhem aan de Lelyweg. Ze krijgen meer
korting dan de Hobbyclub, het prijsverschil is wel 15%. De omzet van de Hobbyclub liep
daardoor nogal terug. We hebben gevraagd waarom niet alle leden van de Hobbyclub de
hoge korting kunnen krijgen. Antwoord: vanwege de regeling met de fiscus. Alleen eigen
mensen mogen voordelig kopen bij een personeelswinkel. Bij openstelling moet over de
verleende korting inkomstenbelasting betaald worden.
Wij merkten ook dat leden vaak Sikkens verf kochten bij NAMA of bij De Verf Discounter
in Rheden. Commentaar: "Dat is vrijwel even duur als bij jullie," en dat is ook zo. De Verf
Discounter is even duur als de Hobbyclub. Ze verkopen alle Rubbol verf tegen lage prijs:
altijd in 1 literverpakking, maar kleur is even duur als wit. Men kan zijn bestelling per email vooruit opgeven. NAMA is bij de standaardkorting van 20% duurder dan de Hobbyclub, maar bij speciale aanbiedingen komen ze vaak op hetzelfde niveau.
Waarom zouden we bij deze situatie nog Sikkens Verf voor onze leden blijven inkopen? Op
de kortingslijst zijn de adressen en telefoonnummers van het Sikkens Center en De Verf
Discounter toegevoegd. Op het blad is echter uitgelegd dat we nog steeds verf voor leden
kunnen inkopen. Wij houden onze korting bij het Sikkens Center. Sommige leden stellen
misschien prijs op deze service, of zijn niet in de gelegenheid zelf boodschappen te doen.
Bel met onze penningmeester Ton Rietbergen om hierover een afspraak te maken.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Akzo Hobbyclub Arnhem,

J.A. (John) Juijn, secretaris
Zilvermeeuwstraat 10
6883 CE Velp
tel 026-3634607

A.W.G. (Ton) Rietbergen, penningmeester,
is na 1 januari 2013 bereikbaar op de werkplaats in
Rheden, steeds op maandag van 14.00-17.00 uur.
tel 026-4952529
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blad 1

Hobbyclubleden kunnen op vertoon van hun
lidmaatschapkaart bij aankoop van materialen korting
krijgen bij de vermelde bedrijven.

In het algemeen geldt: geen korting bij speciale aanbiedingen.
AUTO

BOUWMATERIALEN

Accuservice KOMEET Nederland
Nieuwe Havenweg 15b, Arnhem (026-3614810)
Alle soorten accu's voor auto's, motoren en schepen.
Levering tegen dealerprijzen.

Hout bestellen, Bosveld bellen!
Bosveld – Fixet Bouwmarkt
Sonsbeeksingel 71/72 Arnhem (026-4433386)
10% korting op alle materialen.
Hout en plaatmateriaal op maat gezaagd. Gereedschap,
hang- en sluitwerk, verf, glas. Schuifdeurkasten, ramen en kozijnen, evt. op maat gemaakt. Advies en
zonodig hulp bij plaatsen door eigen klusdienst.

Auto Broekhuis Arnhem
Opel en Chevrolet dealer
Veldoven 7, IJsselloord Arnhem (026-3692211)
15% korting op onderdelen bij afhalen, niet op onderdelen bij montage in de werkplaats.

Autobedrijf Bochane
Fiat - Lancia - Nissan dealer
Veldoven 3 Arnhem (026-3635050)
15% korting op onderdelen uit magazijnvoorraad.

Autobedrijf Jansen
Mazda dealer – Vlamoven 28 (026-368888)
Citroën dealer – Vlamoven 32 (026-3760030)
10% korting op onderdelen bij afhalen.

BREZAN-Automaterialen
Veldoven 4, Arnhem (026-3630111)
Geen korting op vertoon van de lidmaatschapskaart,
maar u kunt een speciale Brezan aankooppas verkrijgen (gratis) waarop korting gegeven wordt.

GAMI Arnhem Automaterialen
De Overmaat 42, Arnhem Zuid (026-3230630)
Direct contante korting.

VELBA Arnhem
Vlamoven 10, Arnhem (026-3842727)
Gereedschap en auto-accessoires; belangrijke kortingen op auto-onderdelen.

GULF benzine
Korting bij bemande stations van Gulf:
zie de opmerking op blad 4.

Pont Meyer Arnhem bv Houthandel
Orteliusstraat 2, Arnhem (026-3629222)
Hout, plaatmaterialen, schroten, deuren, etc.,
tegen groothandelsprijzen.
RAAB KARCHER bouwstoffen
Cruquiusweg 6 Arnhem (026-3641958)
Bouwmaterialen, vloer- en wandtegels, inbouwapparatuur.
10-20% korting, afhankelijk van artikel.
Firma Tulp-Bijl bouwstoffen import
Beyerinkweg 24 Arnhem (026-3629108)
Houtwaren, plaatmaterialen, schroten, etc., tegen aannemersprijzen (geen extra korting).
Thuisbezorging mogelijk.

FIETSEN, SPORT
Wielerhuis "DE PEDALEUR"
Doetinchemseweg 71, Doetinchem (0314-330921)
10% op fietsen zonder inruil;
10% op kleding en accessoires.
Uitgebreide collectie spinbike kleding!
"VAN ROOY" Tweewielers
Honigkamp 35, Arnhem (026-3613433)
5% korting op bromfietsen;
10% korting op onderdelen en accessoires.
Korting op fietsen op aanvraag.
Levering van elk gewenst merk mogelijk.
Fietsspeciaalzaak Roelofs
G.A. van Nispenstraat 1, Arnhem (026-4426014)
10% korting op fietsen zonder inruil.
Levering van elk gewenst merk fiets of bromfiets.
10% op accessoires, kleding en onderdelen.
Kijk voor meer info op www.roelofsfietsen.nl.
Veldman Sport
Rozendaalselaan 7, Velp (026-3619010)
10% op sportartikelen, kleding en schoeisel.
Korting geldt ook voor familieleden van het lid.

In het algemeen geldt: geen korting bij speciale aanbiedingen.
GEREEDSCHAPPEN, IJZERWAREN
BURGHOUWT Bouwbeslag bv
Pieter Calandweg 29, Arnhem (026-3684242)
Hang- en sluitwerk, gereedschap, ijzerwaren.
Aankoop tegen aannemersprijzen.
DUURSMA BV Industrie Techniek
Westervoortsedijk 98, Arnhem (026-3542066)
10-25% korting afhankelijk van artikel, op o.a.
fittingappendages, dichtingsringen, lagers, V-snaren en
–riemen, slangen, kettingen, Loctite smeermiddelen,
pneumatiek en hydraulische artikelen.
BAPTIST - ijzerwaren en gereedschap
Beekstraat 70, Arnhem (026-3512856)
Geen korting op vertoon van de lidmaatschapskaart,
maar er is een BAPTIST klantenkaart. Hierop worden
punten genoteerd die omgerekend 5% korting geven.
Alleen bij BAPTIST op Beekstraat 70!
Gelderse IJzerhandel
Hoofdstraat 200, Velp (026-3618995).
10% korting op gereedschap, tuingereedschap, huishoudelijke artikelen en elektrotechnische artikelen.
Let op: korting wordt niet verleend bij de filialen in
Oosterbeek en Wageningen.

blad 2

Besselink Handelsmaatschappij, licht en elektro
Turfstraat 15-21, Arnhem (026-4452845)
10% op elektrische materialen en verlichting.
Beneden €5 geen korting.
Besselink Licht Import bv
Nieuwgraaf 10, Duiven (026-3190630)
20% korting op verlichtingsartikelen welke normaal
geprijsd zijn. Deze aanbieding geldt tevens voor alle
medewerkers van AkzoNobel en Teijin Aramid op vertoon van hun personeelspas.
Besselink Licht Import is geopend:
maandag t/m donderdag – 9.00 – 18.00 uur
vrijdag – 9.00-20.00 uur
zaterdag – 9.00 – 17.00 uur.
Light Depot
(factory outlet van Besselink Light Import b.v.)
Nieuwgraaf 12, Duiven (026-3120621)
Korting op alle artikelen zijn netto/netto exclusief BTW.
Alle medewerkers van AkzoNobel en Teijin Aramid hebben op vertoon van hun personeelspas toegang.
Light Depot is geopend:
maandag t/m donderdag van 10.00 – 18.00 uur
vrijdag van 10.00 - 20.00 uur
zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.

Park- en Tuinmachines Velp
IJsselstraat 96 en 96A (026-3621504)
10% korting op maaimachines, kettingzagen, bladblazers/zuigers, tuinhandgereedschappen en veiligheidskleding.

EUROPART Onderdelen voor huishoudapparaten
Velperbuitensingel 1a, Arnhem (026-3514664)
10% korting op onderdelen voor wasmachines, drogers, koelkasten, stofzuigers.

Destil Syntec Gereedschap
Simon Stevinweg 46, Arnhem (026-3842919)
10% op de meeste artikelen.

Siem Gitsels Loodgieters en Installatie Bedrijf
Van Oldebarneveldtstraat 122, Arnhem (026-4432442)
Gas-, water- en sanitaire artikeln: 10% korting.

Eriks Service Center Arnhem
Pieter Calandweg 46, Arnhem (026-3629244)
Gereedschappen en machines.
Korting te bepalen bij aankoop.
VIHAMIJ-ZAM
Driepoortenweg 16, Arnhem (026-3629068)
IJzerwaren en gereedschap, waterleiding en sanitaire
artikelen. Aankoop tegen ondernemersprijzen

De Harense Smid
Heerlenstraat 65, Arnhem; tevens filialen in Amersfoort, Deventer, Ede, Haren, Veghel, Zutphen (centraal
telefoonnummer: 0412-693666)
Audio, video, elektrische huishoudapparaten en keukenapparatuur. 5% korting op alle winkelprijzen. 10%
korting op inbouwapparatuur. Met uitzondering van de
Philips LCD Aurea TV, folderartikelen en speciale bestellingen. Korting niet van toepassing op de Vobisstore
en fietswereld.

Van der Kamp – Verlichting
Emmastraat 37a, Velp (026-3646645)
10% op verlichtingsartikelen, elektromateriaal en
woonaccessoires.

RADIO, TV, WITGOED, VERLICHTING, CV
Firma A.B.O. (Alle Belangrijke Onderdelen)
Klarendalseweg 67/68, Arnhem (026-3510756)
Onderdelen voor elektrische huishoudapparaten,
10% op onderdelen, 15% op reparaties.
Tevens verkoop van tweedehands wasmachines.

Leo van Schaijk – Elektrowarenhuis
Nieuwstraat 8, Arnhem (026-4450084)
Radio, TV, geluidsapparatuur, verwarming, elektrische
huishoudartikelen, was- en keukenapparatuur.
5% korting op gevoerde prijzen, niet op losse inbouwapparatuur of actieprijs.
Kijk voor meer info op www.elektrowarenhuis.nl.

In het algemeen geldt: geen korting bij speciale aanbiedingen.
WONINGINRICHTING
AEROFIL Zonwering B.V.
Het Ambacht 52, Westervoort (026-3115222)
10% op alle binnen- en buiten-zonweringen,
rolluiken, horren en garagedeuren. Tevens op
reparaties en afgehaalde onderdelen.
De Bedweter
Boulevard Heuvelink 24/26, Arnhem (0264427801)
10% korting op slaapkamerinrichtingen, bedden
en matrassen, uitgezonderd merkartikelen.
Soms speciale aanbiedingen tegen extra lage
prijzen voor onze leden. Parkeergelegenheid aan
zijkant van de zaak.
Maassen van de Brink Woninginrichting
Rozendaalselaan 15, Velp (026-3630067)
10% op woningstoffen en meubilair;
10% op bedden en slaapkamerinterieur.
Bezoek aan toonzalen mogelijk.
Tapijtshop Eric Janssen
Willemstraat 42, Velp (026-3644020)
10% op het gehele assortiment van tapijt, vinyl,
PVC-vloeren, gordijnen, fournituren.
Wentholt Wooncentrum
Hengelder 28, Zevenaar (0316-524736)
10% korting op laminaat, gordijnen, zonwering,
tapijt en vloerbedekking. Geen korting op arbeidsloon en hulpmateriaal.

VERF, BEHANG, GLAS
BREMER Woondecoraties
Groenestraat 86, Rheden (026-4954277)
20% op verf en glas, 10% op behang.
10% op vloerbedekking en gordijnen, binnenzonwering en lamellen.
DE VERF DISCOUNTER
Groenestraat 46, Rheden (026-4955766)
E-mail: rheden@deverfdiscounter.nl
Er wordt geen extra korting aan leden van de
Hobbyclub gegeven, omdat de prijzen al laag
zijn. Verf kan per telefoon of e-mail besteld worden.
Zie blad 4 voor verdere uitleg.

blad 3

SIKKENS Center Arnhem
Dr. C. Lelyweg 8, Arnhem (06-22241247)
Alleen korting voor medewerkers van AkzoNobel
of mensen met een Akzo Pensioen. Zie blad 4
voor verdere uitleg.

DIVERSEN
ERREN Protection
Pieter Calandweg 28, Arnhem (026-3635837)
Veiligheidsschoenen, bedrijfs- en werkkleding,
persoonlijke beschermingsmiddelen. 10% korting op Twaron werkhandschoenen, 5-10% op
alle andere artikelen.
FOCUS Optiek
Emmastraat 10, Velp (026-3617559)
10% korting op assortiment brillen, contactlenzen en optische apparatuur.
Koenders naaimachines
Steenstraat 77, Arnhem (026-4433107)
Praktisch alle merken naaimachines en reparaties hiervan. Inruil mogelijk. Korting van 1020%, afhankelijk van merk en prijs. Geen korting op speciale aanbiedingen.
Liemers Caravans
Ratio 18, Duiven (026-3120205) (recent verhuisd!)
6% op caravanonderdelen en –accessoires, alsmede op camping- en kampeerartikelen.
Kijk voor meer info op www.liemers.nl.
SLIGRO / VEN Horeca, Food en Non-food, Arnhem
MAKRO, Duiven
BOUWMAAT, Arnhem
PONT MEYER Bouwmateriaal
Bij de beheerder kunt u pasjes van SLIGRO,
MAKRO, BOUWMARKT of PONT MEYER lenen om
inkopen te doen (tegen tijdelijke inlevering van
uw lidmaatschapskaart, als borg).
Prijzen zijn exclusief BTW!

NAMA - Verf, glas en behang
Vlamoven 1, Arnhem (IJsseloord) (0263636304)
20% op verf, glas en behang uit voorraad.
10% op kunstschilder- en andere artikelen.
PELGRIM Verf en Wand
Het Ambacht 1, Westervoort (026-3118348)
10% korting op verfwaren en behang.

De nieuwe werkplaats: De Spaander
Dr. Langemeijerweg 1D, 6991 EV Rheden
tel. 026-4952529

blad 4
Grote veranderingen!
De Akzo Hobbyclub dreigde ten onder te gaan, maar door samenwerking met De Spaander in Rheden
houden we een werkplaats. We handhaven onze kortingskaart, maar geven in de praktijk de inkoop van
Sikkens verf vrijwel op. De contributieregeling wordt anders. Wie voor 2013 €10 betaalt is alleen 'basislid', wie €20 betaalt kan ook naar de werkplaats. Zie de begeleidende brief voor meer informatie.
Het nieuwe adres is: Dr. Langemeijerweg 1D, 6991 EV Rheden, tel. 026-4952529. We houden
een Open Dag voor een eerste kennismaking op zaterdag 5 januari 2013, vanaf 10.00 uur.
De administrateur en penningmeester, de heer A.W.G. (Ton) Rietbergen, heeft zijn kantoor in deze werkplaats. U kunt hem alleen op maandagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur bereiken, op telefoonnummer
026-4952529. Secretaris is de heer J.A. (John) Juijn, Zilvermeeuwstraat 10, 6883 CE Velp, tel. 0263634607. Ons e-mailadres is niet veranderd: akzo.hobbyclub@hetnet.nl. Ook het postbanknummer
(giro) van de Hobbyclub is gelijk gebleven: 263716.
Verandering van uw gegevens
Onze ledenadministratie loopt niet meer via werkgever of pensioenfonds. Wij maken ook geen onderscheid meer tussen werkend en niet-werkend; de regels zijn voor iedereen gelijk. Wilt u helpen fouten in
onze administratie te voorkomen, door wijzigingen van uw persoonlijke gegevens door te geven?
Wat wij ook graag ontvangen zijn aanmeldingen van nieuwe leden, uit uw familie of kennissenkring. Binding met Akzo is zoals u weet niet meer nodig; we hebben al heel veel leden 'van buiten'!
Openingstijden Werkplaats De Spaander en Akzo Hobbyclub
De openingstijden zijn als volgt. Op de ochtenden van maandag t/m vrijdag was De Spaander altijd al
open. De maandagmiddag komt erbij vanaf 12 november 2012, de zaterdagmorgen vanaf 2013.
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Wij houden bij welke leden betaald hebben voor toegang tot de werkplaats; zij krijgen een speciaal stemdinsdag
pel op hun kaart. De leden moeten zich in de werkplaats met hun lidmaatschapskaart kunnen legitimewoensdag
donderdag
ren. Bij hulp door anderen (niet-leden) moet de
vrijdag
kaarthouder altijd aanwezig zijn. Aanwijzingen van de
zaterdag
beheerder moeten altijd worden opgevolgd. Werken
in de werkplaats is voor eigen risico!
De werkplaats is ook in de vakantiemaanden geopend (misschien met aangepaste openingstijden).
Het bestuur van de Hobbyclub nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de

Ledenvergadering op WOENSDAG 27 MAART 2013, aanvang: 19.30 uur,
in de werkplaats van De Spaander, Dr. Langemeijerweg 1D, 6991 EV Rheden.
De ruimte in deze werkplaats zou bij grote opkomst onvoldoende kunnen zijn.
Meld u aan in maart 2013, per telefoon of e-mail, dan kunnen wij indien nodig maatregelen nemen.
(penningmeester, maandagmiddag: 026-4952429; secretaris: 026-3634607; akzo.hobbyclub@hetnet.nl)
SIKKENS verven
U was gewend dat de Hobbyclub verf voor u kon bestellen bij het Sikkens Center Arnhem, maar veel
voordeel heeft u daar niet meer van. Medewerkers bij AkzoNobel en mensen met een Akzo pensioen
kunnen direct naar de balie van het Sikkens Center Arnhem en zijn dan ca. 15% goedkoper uit dan bij de
Hobbyclub. Iedereen kan naar de Verf Discounter in Rheden en is dan even duur uit als bij de Hobbyclub.
De Verf Discounter levert alleen 1 liter verpakkingen, maar rekent niets extra voor kleur. Tenslotte kunt u
naar NAMA of Bremer, die 20% korting geven, maar bij aanbiedingen goedkoper zijn.
Verf bestellen voor leden doen wij daarom alleen nog op speciaal verzoek. Geef uw bestelling op per email (akzo.hobbyclub@hetnet.nl) en leg uit waarom u de verf niet zelf wilt of kunt kopen. Bel penningmeester Ton Rietbergen (026-4952529, op maandagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur) en spreek met
hem af hoe betaald moet worden en waar de verf kan worden opgehaald.
GULF tankstations
Van deze regeling wordt voor zover wij weten haast geen gebruik meer gemaakt. In het kort werkt het
als volgt: 4,5 eurocent korting op benzine, diesel en LPG; alleen bij bemande stations; administratie via
een GULF credit card; verrekening korting via automatische storting op uw bankrekening; waarborg GULF
credit card €6,80, die retour gegeven wordt bij inlevering. Regel teruggave van de waarborg als u uw
credit card niet meer gebruikt. Informatie bij penningmeester of secretaris.
Omgaan met korting op uw lidmaatschapskaart
U wordt verzocht om bij de hiervoor genoemde zaken uw lidmaatschapskaart op bescheiden wijze te tonen om de afgesproken korting te krijgen. Doet u dat vóórdat de order, rekening of factuur gemaakt
wordt, ofwel vóórdat het bedrag op de kassa wordt aangeslagen.
Het met ophef kenbaar maken van uw lidmaatschap van de Hobbyclub en het recht op korting, dient
zeker in het bijzijn van andere klanten vermeden te worden.

