
Nieuwsbrief ATC Afd. Amsterdam-Kennemerland, februari 2018 

Thema van deze Nieuwsbrief zijn de maandelijkse lezingen. We brengen U graag op de hoogte van 

een aantal veranderingen. 

Overleg over lezingen met leden 
In 2017 constateerden wij dat de lezingen door een vaste kern leden werden bezocht. Om inzicht te 

krijgen in wat de leden feitelijk verwachten van de maandelijkse lezingen, hebben wij een groep 

leden uitgenodigd deel te nemen aan een panelbijeenkomst. Met deze leden, allen actief werkzaam 

in de automobielbranche, hebben we de actuele vraagstukken in de praktijk diepgaand besproken. 

Als uitkomst heeft het panel ons een richtlijn voor thema’s en suggesties gegeven over hoe wij de 

lezingen effectiever kunnen maken voor de hedendaagse automobieltechnicus.  

Samengevat heeft men voorkeur voor: 

 Een interactieve presentatie in een werkplaatsomgeving 

 Thema’s met het accent op de hedendaagse voertuigelektronica en diagnose, hybride 

voertuigen, smering en aansturende elementen die het rijden veiliger maken. 

 Presentatoren met een technische of research achtergrond. 

Wij hebben inmiddels een aantal presentatoren benaderd en bereid gevonden mee te werken aan 

een interactieve lezingavond, of beter gezegd technische bijeenkomst.  

Locaties 

We zullen de lezingen in 2018 op 

meerdere plaatsen gaan verzorgen. 

Met de Nova Colleges  Hoofddorp en 

Beverwijk zijn we overeengekomen 

een aantal lezingen in hun 

praktijkruimte te organiseren. Dit lijkt 

ons een goede keus, omdat zowel ATC 

als de Afdelingen Automobieltechniek 

van de Nova Colleges streven naar 

informatievoorziening aan 

automobieltechnici op het niveau van 

de hedendaagse techniek. 

Agenda lezingen 2018 

8 jan. Techniek van Toen, Klassieke Daf personenauto’s 

 
1 mrt Autoverlichting Philips  

10 april Regelgeving APK per 20 mei 2018  
Medio apr.-mei Smering   
Medio apr.-mei Rondleiding DafKlassiekers  DafKlassiekers Oosterlaan 

http://www.dafklassiekers.nl/
https://www.lumileds.com/
https://www.verax-oil.nl/index.htm


Medio juni Voertuigdiagnose 
 

Medio juli Motorenrevisie 
 

 

Terugblik Nieuwjaarsreceptie 8 jan. en Lezing Techniek, Klassieke Daf personenauto’s. 

Bijgaande foto’s geven U een beeld van deze zeer geslaagde avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.autodiagnose.eu/
http://www.desutter.nl/


 

Bestuursaangelegenheden 

Dit jaar legt de penningmeester zijn taak neer. De opvolger is nog niet 

gevonden. De nieuwe penningmeester zal in 2018 samenwerken met 

Administratiekantoor van Arem C.V. , die vanaf heden voor ons de 

jaarrekening zal opstellen.  

Dit betekent dat de penningmeester slechts de ontvangsten en betalingen 

per bank bijhoudt. 

 

Naast een penningmeester zoeken wij leden om ons toekomstige bestuur te versterken. Zoals U in 

deze brief leest, willen wij met de leden een koers bepalen die meerwaarde geeft aan ons 

lidmaatschap. Heeft U de ambitie om dit te helpen realiseren of overweegt U dit te doen, neem dan 

contact met ons op. We bespreken dit graag met U. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Bestuur ATC Afd. Amsterdam-Kennemerland 

Robert Kaag 

Voorzitter 

 


