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C6 Journaal verschijnt minimaal 4 keer per jaar en
is als clubblad bedoeld van het Citroën C6
genootschap (stichting Amicale Internationale
Citroën C6.)
Citroén C6 Genootschap is ontstaan door een
spontaan initiatief van de heer Eric Bruinsma in
2010 en is uitgegroeid tot een internationaal
gezelschap van ruim 600 leden, verspreid over de
wereld: van Japan tot de USA en Australië, van
Rusland tot Spanje.
Sinds 2016 is het genootschap juridisch als
Stichting georganiseerd met een vijfkoppig
bestuur en we hanteren het systeem van
kosteloze registratie.
Kosten van activiteiten worden omgeslagen over
de deelnemers.
De belangrijkste doelstelling van ons genootschap
is het in standhouden van het prachtige product,
de Citroën C6, voor ons een toekomstige
klassieker.
Ook de mogelijkheid om technische informatie te
delen is een belangrijk aspect en uiteraard de
onderlinge plezierige omgang met elkaar op
bijeenkomsten, ritten en andere activiteiten. Zoals
gezegd vinden we de uitwisseling van technische
ervaring heel belangrijk tussen de rijders met de
ons bekende specialisten.
U kunt zich bij het Genootschap registeren door
opgave via onze site of via www.citroenc6genootschap.nl
Privacy: Het C6 Genootschap legt uw gegevens
enkel vast in het kader van het Genootschap en
de informatie daaromheen. Stelt u daar geen prijs
op geef dat dan schriftelijk door.
Zie ook onze website: citroënc6-genootschap.nl

100 jaar Citroën

Deze extra editie is bedoeld om uw aandacht
te vestigen op de NATIONALE OLDTIMERDAG
in Lelystad op zondag 16 juni 2019
Hier zal naast tal van activiteiten ook ruim
aandacht besteed worden aan
100 jaar Citroën.
Ook het C6 Genootschap zal op deze dag acte
de presence geven.
De toegang is gratis, dus wij hopen als
Genootschap veel C6 bezitters te
verwelkomen
Mocht U belangstelling zijn gewekt, kijk
eens op de website van de organisatie

https://www.oldtimerdaglelystad.nl/
Tenslotte nog het volgende:
Als u als C6 genoot geregistreerd bent en
u wilt onze Website bezoeken om
bijvoorbeeld een advertentie te plaatsen
of foto’s van evenementen te bekijken,
moet u op de site een nieuw account
aanmaken
Als u dat ooit op onze oude site heeft
gedaan is dat niet meer geldig!

http://www.citroenc6-genootschap.nl/site2/

