
ALGEMENE INFORMATIE PC MAASLAND. 

 

 
 
De oprichting van de club. 
De club is opgericht op 29 januari 2003. Om een juridisch conflict te vermijden met Porsche 
AG, dat de rechten op het gebruik van de naam Porsche beschermt, is gekozen voor de 
naam PC Maasland. Inmiddels heeft de club de formele status van een vereniging met 
statuten en een registratie bij de Kamer van Koophandel. 
 
Doelstellingen van de club. 
De club stelt zich ten doel om een goede band te kweken tussen eigenaren van Porsches. 
Om dit doel te realiseren worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de nadruk 
ligt op het toer rijden, altijd voorafgegaan of afgesloten met een gezellige bijeenkomst. Ook 
cultuur, sport, techniek en gezelligheid krijgen voldoende aandacht. De activiteitenkalender 
wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is online te raadplegen 
op www.pcmaasland.nl 
 
Lidmaatschap. 
Wij maken geen onderscheid tussen een rijdend lid en een bijrijder lid. Het lidmaatschap is 
geldig voor rijder en bijrijder.. De club streeft geen massaliteit en exclusiviteit na en wil graag 
op regionaal/provinciaal (Limburg)  niveau opereren. De leden hebben uitgesproken geen 
vaste criteria te willen stellen aan woonplaats of land. Op dit moment bedraagt het 
ledenaantal ongeveer 70. 
 
Contributie. 
De contributie wordt per verenigingsjaar door de leden zelf vastgesteld. Sedert de oprichting 
is deze tot dusver ongewijzigd en bedraagt € 55,- per auto.  
Leden die zich na 01 juli van een kalenderjaar aanmelden, betalen de helft.  
Introducés met Porsche mogen  eenmalig een rit meerijden tegen een vergoeding van € 
10,00 per rit. Bij een tweede deelname dient men lid te worden.  
 
Jaar-Programma.   
Het bestuur heeft samen met de leden een jaar programma voor de komende jaren 
opgesteld. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het begin van het jaar wordt 
de jaarkalender definitief vastgesteld. Uit een in 2004 gehouden enquête springen de 
onderstaande jaarlijkse activiteiten er uit: 
4 à 5 eendaagse tourritten, Eifel, Ardennen of Euregio   
1 a 2 dagevenement met gehandicapten 
1 gezelligheidsactiviteit in de winterperiode 
1 technische bijeenkomst 
 
Buiten deze door het Bestuur te organiseren activiteiten is het mogelijk dat, na overleg met 
het bestuur, leden zelf op eigen initiatief, activiteiten kunnen organiseren binnen de 
vereniging. 
 
Aanmelden. 
Is je interesse gewekt en wil je nog meer informatie of je inschrijven (zie bijlage) neem dan 
contact op met de Secretaris van PC Maasland. (secretaris@pcmaasland.nl) 
 
 

Deze informatie is opgesteld om U te informeren over 
een aantal zaken betreffende PC Maasland. Op deze 
manier kunt U zich een eerste indruk vormen van wat wij 
als club te bieden hebben.  


