DE HISTORISCHE

HAV

AUTOMOBIEL
VERENIGING NEDERLAND

STELT ZICH TEN DOEL:
het bevorderen van het instandhouden, verzamelen en restaureren van
motorvoertuigen en toebehoren, die uit historisch oogpunt, of vanwege
hun zeldzaamheid van belang zijn om te worden bewaard.

ZIJ TRACHT DIT TE BEREIKEN DOOR:
3 het zes maal per jaar uitgeven van een verenigingsblad: de HAV Varia.
3 het organiseren van maandelijkse districtsbijeenkomsten (zgn. koffiekletsen).
3 het organiseren van ritten, landelijke of districtsgewijs.
3 het organiseren van filmavonden of lezingen.
3 het onderhouden van kontakten met andere verenigingen.
3 het geven van informatie via de website: www.de-hav.nl

HET VERENIGINGSBLAD:
De HAV Varia verschijnt zes maal per jaar in een professionele uitvoering.
Naast bestuursmededelingen worden artikelen gepubliceerd met betrekking tot historische voertuigen, voorzien van vele foto’s. Ieder lid kan
beperkt gratis adverteren (zgn. spruitstukjes)

KOFFIEKLETSEN:
Op meerdere plaatsen in het land wordt één maal per maand een bijeenkomst belegd, eventueel gevolgd door een rit. Datum en plaats worden in
de Varia en op onze website gepubliceerd.

EVENEMENTEN:
Door de HAV districten worden vele evenementen georganiseerd in het
gehele land, waaraan de gehele familie kan deelnemen. Het laatste weekend van augustus vindt het traditionele tweedaagse jaarevenement plaats,
waarbij steeds een andere regio gekozen wordt.

VERZEKERINGEN:
De vereniging beschikt over adressen van verzekeringsmaatschappijen die
uw voertuig tegen gunstige voorwaarden verzekeren.

IN DE OFFICIËLE MERKEN/LEDENLIJST VAN DE HAV WORDEN OPGENOMEN:
Motorvoertuigen die minstens 30 jaar oud zijn en waarvan het type niet
meer wordt geproduceerd. Indien uw voertuig jonger is dan kunt u ook
lid worden van onze vereniging en deelnemen aan alle normale clubevenementen. Echter uw voertuig wordt nog niet in de officiële merken/
ledenlijst opgenomen. Het kan voorkomen dat, bij hoge uitzondering, van
u gevraagd wordt niet met uw jongere auto mee te doen. Bijvoorbeeld bij
deelname aan een evenement waarbij vooraf expliciet om auto’s van vóór
een bepaald bouwjaar wordt gevraagd. In alle gevallen waarbij uw voertuig
rijklaar is dient het te voldoen aan de wettelijke eisen, en in een redelijke
uiterlijke staat te verkeren.

VOOR VERDERE INFORMATIE:
		

PIET ZEILSTRA
0548 - 612115, zeilstra.p@kpnplanet.nl
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U bent de trotse bezitter van een oude motorfiets, personen- of vrachtauto, bus of
ander voertuig. Na vele maanden van restauratie of slapeloze nachten over uw eventuele aankoop is het zover. Niets is dan leuker dan om met uw voertuig te gaan
rijden.
Welnu, weet u dat er al meer dan 50 jaar een vereniging bestaat (waarschijnlijk ook
bij u in de regio), die de hobbyisten bij elkaar brengt en ritten en activiteiten organiseert?
Dat is de niet merkgebonden HAV, op dit moment verdeeld over diverse districten
in Nederland.
Maandelijks ontmoeten de leden elkaar tijdens de districtbijeenkomsten.
De ritten en activiteiten worden vanuit de onderstaande districten georganiseerd:

DISTRICT

LOCATIE

Centrum
Noord-Holland
West
Oost
Zwolle
Land van Gelre
Noord
Vrachtwagengroep
Brabant

Wisselende locaties
Berkhout
Wisselende locaties
Goor
Wegrestaurant De Raket, Rogat
Renswoude
Wisselende locaties in Noord-Nederland
Wisselende locaties in Nederland
Café Vingerhoeds, Oirschot

Het lidmaatschapsgeld bedraagt 8 40,= per jaar waarbij éénmalig 8 12,= inschrijfgeld wordt gevraagd. Hiervoor ontvangt u 6 maal per jaar ons clubblad de VARIA
en kunt u de maandelijkse districtbijeenkomsten in de voor u dichtstbijzijnde regio
bezoeken.

