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Wij zijn het nieuwe jaar optimistisch begonnen. Op 1 februari doet de 
nieuwe directeur zijn intrede: Stan Stolwerk, een ervaren verenigings-
directeur. Lees meer over hem op pagina 13 van deze Kampeerauto.  
Er ligt voor hem een mooie uitdaging om de NKC nog beter op de 
kaart te zetten. 
De NKC wordt steeds meer erkend als autoriteit op campergebied. 
Dat biedt nieuwe kansen om in Den Haag en Brussel invloed uit te 

Nieuw jaar,  
nieuwe kansen

oefenen op wet- en regelgeving rondom de camper. Tegelijk 
zien wij op verschillende terreinen de concurrentie opkomen. 
Maar met de kracht van onze specialiteit, kwaliteit van ser-
vice en diensten en de grootte van de vereniging onderschei-
den we ons. 
In 2013 blijven we ons ontwikkelen en inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Denk hierbij aan een campercontact-app 
voor iPhone en Android, gratis voor leden. Maar ook het 
realiseren van meer aansluiting tussen magazine, websites en 
sociale media staan op het programma, net als het vernieu-
wen van de website. Verder gaan we door met onder meer de 
succesvolle workshops door het hele land over uiteenlopende 
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onderwerpen, met het genereren van nog meer waarde van 
de NKC/CCI-kortingskaart, het ontwikkelen van budgetreizen, 
organiseren van camperfabrieksbezoeken, het ontwikkelen 
van camperplaatsen en ga zo maar door. Aan ons zal het niet 
liggen… 

Vrolijke campergroet,

Marretje Jelmersma-Golstein, directeur a.i.

Kampeerauto is het verenigingsperiodiek 
van de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club), 
dat negen keer per jaar verschijnt. 
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Een trektocht tmet de camper door 
Zuid-Amerika staat garant voor vele 
avonturen. Lees alles op pagina 66.
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