
SPELREGELS Sleuteldag MB107Club 17 september 2022 

Maximaal aantal deelnemers 
Het maximaal aantal deelnemers ligt op ongeveer 20. Bij meer deelnemers graag in overleg met ons. Wij willen 
wel de veiligheid van iedereen kunnen waarborgen.   

Welke klussen 
Graag horen wij uiterlijk één week van te voren, welke leden voor welke klussen komen. Dan kunnen wij hier 
rekening mee houden met onze bezetting en met de onderdelen. 

Onderdelen op voorraad? 
Als leden onderdelen nodig hebben om te kunnen sleutelen, dan horen wij dat graag uiterlijk één week van te 
voren. Zodat onze collega’s van het magazijn voldoende tijd hebben om deze onderdelen op tijd in huis te 
hebben.  

Club Card korting 
Club leden kunnen de club card inzetten voor korting op de onderdelen. De korting kan, afhankelijk van welk 
onderdeel, oplopen tot 20% 

Sleutelwerkzaamheden tijdens sleuteldag 
Er kunnen deze dag kleine reparaties gedaan worden. Denk hierbij aan inspecties van de onderzijde, wat 
bijwerken, remmen controleren / vervangen, afstellen van de motor, compressie testen e.d. Grotere reparaties 
van langer dan een uur zijn niet de bedoeling. Het idee is dat iedereen de gelegenheid heeft om gebruik te 
maken van onze bruggen.  

Gereedschap leden 
Gereedschap dienen leden zoveel mogelijk zelf mee te nemen. Onze monteurs hebben ieder hun eigen 
gereedschapskist en zijn hier heel zuinig op. Vandaar dat we dit zoveel mogelijk willen beperken.  

Rol monteurs 
Onze monteurs hebben deze dag een adviserende rol en geen uitvoerende rol. Leden die bijvoorbeeld hun olie 
willen verversen of remblokken willen vervangen kunnen dat in onze werkplaats zelf doen. Uiteraard kunnen onze 
monteurs ze daarin adviseren en/of bijstaan.    

Spelregels brugbezetting 
Denk aan een half uur tot een uur mede afhankelijk van de opkomst. Uitzondering leden die een grotere klus 
hebben en deze van te voren hebben aangemeld. Waarschijnlijk zal er dan ook een exacter tijdstip met deze 
leden worden afgesproken.  

Programma. 

09.00 uur: Personeel aanwezig van Cor Millenaar en bij voorkeur ook bestuur van de MB107 club. 

10.00 uur: Opening sleuteldag. Ontvangst leden en welkomstwoord door iemand van het bestuur. 

10.30 uur: Start met sleutelen. 

12.00 – 13.00 uur lunch 

14.30 uur:  Afronden laatste klus. 
 
15.30 uur: Einde sleuteldag. 


