
 
 
 
 

Ural Dnepr Club Nederland 
 
 

Doelstelling van de club. 
 
Het behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot het berijden , bezitten en 
het in stand houden van de Russische en Chinese motorrijwielen , zoals : Ural , Dnepr , IZH en 
de Chiang Jiang , het organiseren van toerritten , bijeenkomsten en andere activiteiten .  

 
Het belangrijkste contactorgaan tussen de leden en de club is uiteraard het clubblad. Dit komt 
vier keer per jaar uit. Tussen de edities door worden er ook digitale nieuwsbrieven verstuurd. 
Belangrijk is ook dat u als lid zorg draagt voor een goede invulling van het blad door middel van 
zelf geschreven verhalen , fotoreportages, knipsels enz. 

 
Evenementen. 

 
Een van de doelstellingen van de club is het organiseren van evenementen . Hierbij moet 
worden gedacht aan bijeenkomsten, toerritten, kampeerweekenden, onderdelenbeurzen. 

 
Enkele voorbeelden zijn : 
Kampeerweekenden wanneer er een toerrit georganiseerd wordt, dan wordt deze 

meestal ingepast in een kampeerweekend, zodat ook de veraf 
wonende leden in de gelegenheid worden gesteld om mee te 
doen. 

 
Sleuteldagen Eén of meerdere keren per jaar wordt een sleuteldag gehouden. 

Daarin wordt een specifiek (meestal regelmatig voorkomend) 
probleem of een motor van een lid aangepakt. 

Documentatie. 
 
De club houdt er een uitgebreide documentatie op na. Wat door leden door de jaren heen 
verzameld hebben, is voor iedereen toegankelijk. De documentatie bevat ondermeer : 

 
• Testen. 
• Rijderrapporten. 
• Technische beschrijvingen. 
• Handleidingen. 
• Werkplaats- en onderdelenboeken. 
• Foto’s van markante motorfietsen 

 
Op de site onder clubwinkel zijn de artikelen vermeld met hun bestelmogelijkheid. 
 
Inschrijving als lid. 

 
Het lidmaatschap loopt van januari tot januari. Bij tussentijdse aanmelding tot 1 juli bent u contributie 
voor het gehele jaar verschuldigd, na 1 juli wordt de helft van de contributie in rekening gebracht. Als 
u voor het aankomende boekjaar lid wilt worden, geef dit dan aan op het inschrijfformulier ! U bent 
pas ingeschreven als lid als de contributie en inschrijfformulier binnen zijn ! 

Voor overige informatie kunt terecht bij het secretariaat : 

Evenaar 61 
3454 RB De Meern 
secretaris@udcn.nl 
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