De IFA Mobile 2-Takt Vereniging is er voor de merken
Trabant, Wartburg, Barkas, Framo, IFA, Zwickau en Melkus.
De vereniging werd in 1986 opgericht en groeide uit van een
kleine vereniging tot een grote groep liefhebbers van
bovengenoemde merken.
We organiseren regelmatig evenementen. Dit kan een toerrit zijn, een kampeerweekend of gewoon een
gezellige koffieklets. Tevens heeft de vereniging een eigen onderdelenmagazijn. Er zijn onderdelen op
voorraad en anders kunnen deze (indien nog leverbaar) besteld worden. Onze vereniging verkoopt de
onderdelen zonder winstoogmerk, dus tegen lage prijzen. Op
verschillende evenementen (zie clubblad) zijn er via onze IFA
Shop artikelen te koop zoals boeken, video’s, modelauto’s etc.
Afhankelijk van wat we op dat moment kunnen aanbieden.
Natuurlijk wilt u ook op de hoogte blijven van allerlei
wetenswaardigheden en nieuwtjes omtrent uw automerk.
Daarom krijgen alle leden minimaal 4 keer per jaar het
informatieve clubblad ‘De Blauwe Walm’ in de bus. Hierin vindt
u een schat aan informatie, foto’s en een advertentierubriek waarin leden gratis kunnen adverteren.
Elk jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin ook uw stem telt. Dus u bepaalt mede het beleid
van de vereniging!
De IFA Mobile 2-Takt Vereniging, iets voor u? Vul dan onderstaande strook in en stuur hem in een
voldoende gefrankeerde envelop naar:
IFA Mobile 2-Takt Vereniging, Sassenbergen 23, 9531 GT Borger.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.ifavereniging.nl of bel naar (+31) 0599-236896
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

GSM

Fax

E-mail adres

Merk auto

Model

Bouwjaar

Kenteken

Ik word lid (€ 30,- per jaar/ éénmalig inschrijfgeld € 5,-)
Ik word donateur (bij donatie van € 30,- of meer ontvang ik ook het clubblad, bij lager bedrag
alleen jaarverslag)
 Wij worden gezinslid (op achterzijde inschrijfformulier de namen opgeven, allen op één adres.
€ 35,- per jaar voor eerste gezinslid, elk volgend gezinslid € 12,50, éénmalig inschrijfgeld € 5,-. Wij
ontvangen telkens 1 exemplaar van het clubblad).
Ik wil wel / niet op de te publiceren ledenlijst
Handtekening



