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Hi en tof dat je interesse hebt om lid te worden van Harley-Davidson Club Breda!
We laten je graag kennismaken met onze club o.a. via deze infobrief. Maar we nodigen je vooral uit om naar één
van onze evenementen te komen (zie onze website of kijk op FB). Je bent natuurlijk ook welkom op de
eerstvolgende vergadering. Neem contact op met onze secretaris voor een datum en een uitnodiging.

Harley-Davidson Club Breda: 50 jaar jubileum in 2022
In 1972 opgericht door een aantal enthousiaste Harley rijders. Samen op pad, ritten rijden, activiteiten organiseren
en ervaringen te delen. Momenteel bestaat onze club uit zo’n 80 leden. De meeste leden komt uit (de omgeving)
van Breda, maar we hebben ook leden uit andere plaatsen in Nederland en uit België.
H-DC Breda is aangesloten bij de FH-DCE (Federation Harley-Davidson Clubs Europe), de grootste organisatie
van onafhankelijke Harley-Davidson Clubs (H-DC) ter wereld met 38.000 leden in 120 clubs uit bijna alle
Europese landen. Binnen de Federatie maken we afspraken over diverse activiteiten.

Een indruk van onze activiteiten:
 We beginnen het jaar met de nieuwjaarsreceptie, altijd weer een gezellig feestje.
 Begin februari houden we onze ‘Winterparty’, compleet met boerenkool en worst.
 In april is er een openingsrit en in november een sluitingsrit alias ‘De Snertrit’ (met homemade snert).
 Verder organiseren we toerweekeinden, meestal met één, soms twee overnachtingen.
 Ongeveer 4 keer per jaar is een er ledenvergadering zodat je op de hoogte wordt gehouden van de komende





activiteiten en andere clubzaken. De vergaderingen worden goed bezocht, voor veel leden ook een moment om
‘effe bij te praten’.
4x per jaar een clubblad, delen we op de vergadering uit.
Dan hebben we nog onze clubavonden. Aan leden zelf om in te vullen: een fotoavond, een info avond over een
motor-weekendje-weg, onderdelen ruilen, etc.
In het derde weekend van juni organiseren wij een internationaal H-D treffen (onze ‘Border Run’). Er worden
verschillende H-D clubs uitgenodigd en we maken er een goed feest van: bands, foodtrucks, camping, enfin,
gewoon relaxt weekend.
Er zijn ook Harley treffens in Europa waar onze leden, meestal in clubverband, heen rijden. We hebben goede
relaties met H-D Clubs in Nederland, België, Frankrijk en de UK. Leden van deze clubs bezoeken ook vaak
weer ons treffen.

Wat moet ik doen als lid?
We hebben geen verplichtingen anders dan relaxt en respectvol gedrag en een goed humeur meebrengen. We
verwachten wel van onze leden dat je regelmatig aansluit bij clubactiviteiten en dat je helpt bij het organiseren
hiervan. Hoort er volgens ons gewoon bij en is nog gezellig ook.

Hoe word ik lid?
Na je aanmelding ben je eerst één jaar optielid. Je hebt dan de tijd om te zien of de club iets voor jou is en wij
kunnen kennis met je maken. Daarna volgt het lidmaatschap. Je betaalt eerst alleen inschrijfgeld en als je volledig
lid bent, betaal je contributie.
We hopen je met deze informatie een beeld te hebben gegeven van onze club.
Mede namens alle leden: van harte welkom voor een verdere kennismaking!
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