Kamperen door KCC’ers bij alliantiepartner Nederlandse Caravan Club.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 2 april jl. in Groenlo is de door het
bestuur voorbereide Alliantieovereenkomst met de Nederlandse Caravan Club (NCC)
ter besluitvorming aan de aanwezigen voorgelegd. Met de inhoud ervan werd met
algemene stemmen ingestemd.
Deze overeenkomst maakt het voor leden van de KCC mogelijk te kamperen op 15
terreinen die eigendom zijn van de NCC, gebruik te maken van de daar aanwezige
voorzieningen en ook deel te nemen aan te organiseren activiteiten.
De achtergronden en randvoorwaarden, zoals kampeerreglement en
verblijfstarieven, zijn onder de banner NCC terug te vinden op het besloten ledendeel
van onze website. Gegevens die daar, waar nodig, periodiek worden ververst. Ook
wordt op onze website de digitale versie van het clubblad van de NCC “De Caravan”
geplaatst, ter informatie over het wel en wee van de NCC en de te organiseren
activiteiten.
Voor diegenen die al van deze mogelijkheid gebruik willen maken is het interessant
de digitale editie van mei van “De Caravan” te raadplegen. Hierin staan de terreinen
vermeld met de namen van de beheerders en hoe zij zijn te bereiken.
Om de reserveringsaanvraag te vergemakkelijken is er in overleg met de NCC, in
afwachting van een meer uitgebreide versie, een tijdelijke mogelijkheid gecreëerd om
deze aanvraag met behulp van de nieuwe media (laptop/iPad/iPhone) in te dienen.
Een stapsgewijze handreiking
Stap 1
Ga naar de website van de NCC www.ncc.nl.
Stap 2
Via de link Clubterreinen/Alle NCC-terreinen verschijnt een overzicht van alle
terreinen *).
Stap 3
Klik op het terrein van uw keuze.
Stap 4
Meldt u aan via het aangegeven telefoonnummer van de beheerder (deze kan
eventueel een reservering aangeven in NCC-beheer).
Stap 5
Bij aankomst melden bij beheerder met lidmaatschapsnummer onder vermelding
alliantiepartner (KCC) **).
*) Deze informatie is ook te vinden in de Informatiegids op het openbare deel
van de NCC-website.
**) Bij de persoonlijke aanmelding bij de beheerder kan het ter beschikking
hebben van de KCC Ledenpas een handig hulpmiddel zijn. Voor zover niet
eerder aan u verstrekt kan deze tegen een vergoeding van € 2,50 worden
aangevraagd bij de webmaster van de KCC, de heer Gezinus Rigtering
(webmaster@kipcaravanclub.nl).

