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Reglement MAG & Ondersteunende Motorclubs
Inleiding:
Sinds een aantal jaren is het, op verzoek van vele motorclubs, mogelijk om een MAGondersteunende club te worden. Dat hier animo voor was wisten we; dat het zo'n overweldigend
succes zou worden hadden we niet verwacht! Inmiddels hebben zich al meer dan negentig clubs
aangesloten bij de MAG. Ook jouw club kan de stap maken en MAG-ondersteunend worden. Het
maakt de slagkracht van de MAG groter, maar boven alles levert de club daarmee een bijdrage in
de strijd voor de rechten van de motorrijder.
Wat krijg je daar nu als club voor terug?
1. Elke MAG-ondersteunende club ontvangt zes maal per jaar het Mag-a-zine, het lijfblad
van de MAG.
2. Deze clubs mogen ook het MAG-logo voeren op hun eigen website en briefhoofd met de
vermelding: ‘Aangesloten bij MAG-Nederland’, waardoor iedereen kan zien dat ze ook
opkomen voor hun belangen.
3. Aangesloten clubs mogen artikelen uit het Mag-a-zine overnemen in hun eigen clubblad.
Die kopij kan opgevraagd worden bij de redactie.
4. Op de MAG-internetpagina wordt een link naar de club geplaatst.
5. Het aantal leden van de ondersteunende club wordt eveneens vermeld, dit wordt jaarlijks
na opgave hiervan aangepast.
6. Clubs kunnen hun eigen activiteiten aankondigen in de evenementenkalender.
Wat kost dat?
Slechts €1,15 per lid, per jaar (voor clubs met minder dan 40 leden is de minimumbijdrage €46).
Voor dat bedrag worden o.a. de voor een motorrijder onveilige wegsituaties aangepakt, wegen
opengehouden, vecht de MAG tegen de nog steeds sluimerende plannen voor kilometerheffing
voor motoren en strijdt de FEMA tegen de inmiddels Europees dreigende APK voor motoren etc.
(De FEMA is de Europese overkoepelende motorrijdersorganisatie, waar de MAG actief deel van
uitmaakt).
Voor clubs met meer dan 750 leden geldt een speciale regeling. Die betalen maximaal €862,50
het bedrag voor dat ledenaantal.
Wil je meer wil weten? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de MAG-clubcoördinator.
Verder kent de MAG een enthousiast team van clubmedewerkers die graag bij de club zelf uit
komen leggen waar de MAG voor staat en wat de MAG allemaal nog meer doet. Ook de al
aangesloten clubs kunnen natuurlijk om een presentatie vragen; we komen graag uitleggen wat
de huidige stand van zaken is in de belangenbehartiging van de motorrijder. De reacties die we
tot nu toe op de presentaties gehad hebben zijn uitermate positief. Of zoals een lid van een
inmiddels aangesloten motorclub het zei: "Het is goed dat jullie langs geweest zijn en een aantal
vooroordelen t.o.v. de MAG weggewerkt hebben. Bovendien is ons nu eens uitgelegd wat er
allemaal op de motorrijder afkomt!"
Dus... wijs het bestuur van je club op deze informatie en op de mogelijkheid MAG-ondersteunend
te worden. Wij heten je alvast van harte welkom.
MAG & motorclubs
Postbus 46
8900 AA Leeuwarden
E-mail: clubs@mag-nl.org
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