Vereniging van Renault
miniaturenverzamelaars
L’association des collectionneurs de miniatures
automobiles de la marque
Renault

Bienvenue

DOEL
Het belangrijkste doel van ACMA North Europe is het samenbrengen van verzamelaars van Renault miniaturen voor
het uitwisselen van ervaringen, het ruilen van miniaturen,
wederzijdse bezoeken en het organiseren van gezamenlijke
activiteiten. Liefhebbers van alle soorten Renault miniaturen zijn van harte welkom: personenauto’s, Alpine, vrachtwagens, formule 1, bussen, landbouwtractoren, treinen en
dat zowel oud als nieuw in alle denkbare schalen.
CLUBBLAD
Alle leden van ACMA North Europe ontvangen drie tot
vier keer per jaar het digitale clubblad
1:Renault Magazine (NL/F). Hierin staan
artikelen over zowel nieuwe als oude
Renault miniaturen, profielen van leden,
beursdata en achtergrondinformatie.
Tevens ontvangen leden La Petite Route,
het digitale clubblad van onze Franse
zusterclub Renault ACMA (franstalig).
MINIATUREN
ACMA laat geregeld bijzondere Renault miniaturen fabriceren in een zeer kleine oplage (enkele tientallen tot honderd
exemplaren). Dat maakt deze miniaturen bij voorbaat zeer
zeldzaam.Veelal dienen modellen uit de eigen Renault
fabriekscollectie als voorbeeld, maar er zijn ook
samenwerkingen met bekende miniatuurfabrikanten
voor beperkte oplages.

RENAULT MERCHANDISING
Renault brengt via haar dealers jaarlijks vele nieuwe miniaturen op de markt. Leden van ACMA North Europe kunnen deze via de vereniging bestellen en krijgen ze met een
aantrekkelijke korting geleverd. ACMA onderhoudt ook
nauwe contacten met enkele miniatuurfabrikanten voor het
rechtstreeks inkopen van
modellen, waardoor leden
bijvoorbeeld portokosten
kunnen besparen.
BEURZEN
Jaarlijks is ACMA North Europe vertegenwoordigd op
diverse miniatuurautoruilbeurzen, waar leden de door hen
bestelde miniaturen kunnen afhalen. Op welke beurzen
ACMA present is, staat te lezen in 1:Renault Magazine.
GESCHIEDENIS
ACMA is het vervolg op Club43, in de jaren negentig
opgericht door enkele Renault-medewerkers in Billancourt.
Hieruit ontstond in 1998 Renault ACMA, waarvan het
lidmaatschap later werd opengesteld voor niet-Renaultmedewerkers. Hierdoor groeide vooral het ledental in de
Noord-Europese landen. Sinds 14 februari 2009 bestaat er
naast Renault ACMA ook de
vereniging ACMA North Europe, met zowel gezamenlijke
belangen en activiteiten, als
eigen initiatieven en verantwoordelijkheden.

LID WORDEN
Wordt nu lid van ACMA North Europe voor € 25 per
kalenderjaar. Meldt uw lidmaatschap via het e-mail adres:
acmanortheurope@gmail.com en maak het verschuldigde
bedrag over op:
België: ING 393-0417387-85 t.a.v. P. Huysmans met vermelding ‘lidgeld 20xx’.
Nederland: Rabobank 32 50 05 745 t.a.v. W.C. Schipper
met vermelding ‘lidgeld 20xx’.
Alle leden buiten België en Nederland betalen op de Belgische bankrekening:
BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE89393041738785.
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