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Saab 900 Klub Magyarország 
Éves rendes taggyűlése

2012. december 29. - Ráckeve, Hősök tere 1. sz.

A klub működése 2012-ben: A klub az elmúlt évekhez hasonló keretek között működött, 
hivatalos ügyeinkben változás nem történt. A klub honlapján történt változás, 
különválasztottuk a klubunkkal és a márkával kapcsolatos híreket, mivel Erdész Tibor 
klubtagunk jóvoltából a Saab múltjával, jelenével, jövőjével kapcsolatos sajtófigyelés 
megerősödött, így mindenki napra kész lehet.

A 2012-es év eseményei:

Az idei év bővelkedett klubos eseményekben.
* Május 26-án - A Vikingek Neszmélyre Érkeztek - néven a Saab 900 Klub Magyarország 
Egyesület a Veterán Volvo Klub Magyarország Egyesülettel együtt rendezett Klasszikus Saab- 
és Volvo-találkozót, amelyre a Neszmélyi hajtóskanzenben kerítettünk sort. A renfezvényt 
gyakolatilag a  Saab 900 Klub szervezte. Jövőre lesz folytatása. 

* A már régóta tervezett jótékonysági akciónkat idén végre elindítottuk. Már az első 
alkalomra több doboz felajánlás érkezett a klubtagoktól. A rengeteg játék mellé három 
mikrohullámú sütő érkezett, valamint a Koopman International vadonatúj játékai. 
Az első fordulóval az Ózdi kórház gyermekosztályára mentünk, valamint a közelben lévő, 
királdi óvodába június 16-án. 

* Július 21-22-én rendeztük éves nagy nyári találkozónkat. Az időjárás szokásosan alakult, míg
az egész országban szakadt az eső, Pusztavámon, a régi vadászkastélyban probléma nélkül 
tartottuk meg az eseményt. Mivel idén nyáron mindenki az Olimpia lázában égett, mi 
Olimpiát rendeztünk. Akik ott voltak, nagyon jól szórakoztak, de sokan élvezték a 
lovaskocsikázást, ami idén balesetmentesen zajlott, bár elég bevállalós volt a bácsi. (Voltak 
még vadállatok, meg szörnyű móri borkóstoló.) A vasárnapi kultúr túra fénypontja a 
vértesszentkeresztesi kolostorrom idegenvezetője volt. 

* Augusztus 25-én Retro Weekend Gárdonyba látogattunk el, sajnos a forró hétvégén csak egy 
autóval képviseltük a klubot, pedig a helyszín remek volt.

* A nyári találkozóra további adományok érkeztek, így mindent összepakoltunk, és 
szeptember 29-én a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház, Csecsemő és 
Gyermekosztályára vittük. Itt is jó helyre kerültek a játékok, csak siralmasan üres polcokat és
hiányos, lényegében használhatatlan játékokat láttunk.

* Kicsit késve kaptuk ugyan a hírt, de a szlovák Saab Klub meghívott bennünket őszi 
találkozójukra a Saab Session Slovakia-ra. Október 12-14. Végül hárman két autóval vettünk 
részt rajta, pedig nemcsak a helyszín (Kis-Fátra) volt kivételesen szép, de vendéglátóink is 
nagyon kedvesek voltak, remélhetőleg a jövőre tovább erősödik a két klub közötti kapcsolat.
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* Közben a Koopman Internationaltől tovább érkeztek az adományok, így december 15-én 
Vácra mentünk a Jávorszky Ödön kórház gyerekosztályára, majd december 17-én a 
Biatorbágyi Vass Miklós alapítványhoz vittünk készségfejlesztő játékokat. Sőt, egy adag még 
mindig arra vár, hogy leszállítsuk a megfelelő helyre.  
* És most itt vagyunk 2012 utolsó eseményén, a 20. jubileumi  Saab találkozón, Ráckevén.

A klub anyagi helyzete:
2012-ben ez  32 fő a klubtagok száma, a tagdíj bevétel 160 ezer forint volt.
A bevételeinket a klub működésére, illetve a találkozókra fordítottuk.
Jelenleg a klub pénztárában (bank és készpénz) 8 ezer forint van. 

Tervek: 2013-ban a tagdíj továbbra is évi 5000 Ft marad.
A tagsági kártyákat négy részletben gyártatjuk le a befizetések függvényében. Szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a kártyarendeléshez összevárjuk, hogy legalább 8-10 befizetés 
beérkezzen, különben nem rentábilis megrendelése. Idén július vége óta 1 befizetés érkezett,
ő sajnos emiatt nem kapott kártyát, de igyekeztünk eléri, hogy minden kedvezményt 
megkaphasson.

A MAVAMSZ tagság
A Saab 900 Klub Egyesület 2012-ben is a MAVAMSZ tagja volt. A tagsági díj 40 000 Ft/év. 
Kérdés, hogy ezt 2012-ben fenn tartsuk-e. 
Kapcsolattartó: Mascher Róbert.

2013-ra tervezett programok:
- Maradt még négy doboz ajándék, amit kivinnénk egy kórháznak. Ötleteket várunk, és 
esetleg jelentkezőket, akik csatlakoznának hozzánk a kiszállításban. 
- Tavaszi nagytakarítás - rendszeresen országosan megrendezik tavasszal a közutak melletti 
árkok szegélyek kitakarítását, idén először a klub szervezetten is részt vehetne ilyenen, ha 
van kedvetek. Várjuk ezzel kapcsolatos javaslataitokat (pl. a helyszínre)
- Nyári Saab találkozó (Szarvas?)
- 2013-ban augusztus 2-4. között rendezik a 2013-as nemzetközi Saab találkozót Anliában. Az 
esemény érdekessége, hogy ekkor ünnepli a Britt Saab Club 50. évfordulóját. Bővebb 
információ: www.intsaab2013.com.
- Téli találkozó

Köszönet a segítőknek, akik évek óta támogatják a klubot:

saabszerviz.hu (Rácz Mobil) 
Sziki Car 
Saab Povila alkatrészfelismerő vetélkedő alkatrészek
Intruder - digitális sorszám nyomtatása
Nyomdalabor.hu - találkozó matrica
Campona-ital.hu - pálinka és likör 
autoszincsere.hu - bemutató és vetélkedő ajándék
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http://saabszerviz.hu/
http://www.campona-ital.hu/
http://nyomdalabor.hu/
http://intruder.hu/
http://www.povila.hu/
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