OPEL BELGIUM PERSONEEL CLUB vzw
Maatschappelijke zetel:
Prins Boudewijnlaan 24A – 2550 Kontich
Clubhuis: Boeckenberglei 232 – 2100 Deurne

Deurne, 28 oktober 2017

Beste,
Wij hebben op 14 september 2017 een schrijven ontvangen van de directie van Opel
Belgium NV.
“ Zoals je weet is op 1 augustus Opel en Vauxhall overgenomen door Groupe PSA.
Wij hebben als gevolg hiervan sinds 1 september onze bedrijfsnaam moeten wijzigen van
GM Belgium NV in Opel Belgium NV en vallen wij niet langer onder General Motors.
Daarom eist GM dat Opel en zijn dochterondernemingen alle verwijzingen naar GM en
General Motors verwijderen (in formulieren, documenten, brochures, enz.).
GM Club vzw is weliswaar geen dochterentiteit van Opel, maar de maatschappelijke zetel
is wel op ons adres gevestigd.
(Even ter info: het adres is inmiddels veranderd van Prins Boudewijnlaan 24B naar
Prins Boudewijnlaan 24A).
We moeten jullie daarom met aandrang vragen om alle verwijzingen naar GM en/of
General Motors met inbegrip van de naam van de club te wijzigen en zeker ook de logo’s
van GM te verwijderen. ”
Op 27 oktober 2017 is tijdens een extra algemene ledenvergadering beslist dat:
1: De adreswijziging van de maatschappelijke zetel, het huisnummer 24A.
2: Naar aanleiding van de bedrijfsnaam wijziging heeft ook de personeelsclub zijn naam
aangepast van GM Club naar Opel Belgium Personeel Club. Afgekort: Opel Belgium Club.
3: Het gebruik van een nieuw clublogo naar aanleiding van de naamwijziging.
4: De aangepaste statuten van de club zijn goedgekeurd.
5: Stopzetting van de domeinnamen “gmclub.be” – “opel-belgium-club.be”. Ook de website
en de huur van webruimte worden stopgezet.
Alle stukken van de extra algemene ledenvergadering worden neergelegd bij de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
We moeten je daarom met aandrang vragen om alle verwijzingen en linken naar GM Club
en/of General Motors Club met inbegrip van alle afdelingen en zeker ook de logo’s van
GM Club, zo snel mogelijk, te verwijderen.
Je kan eventueel nog een vermelding maken van het bestaan van de Opel Belgium
Personeel Club. In bijvoegsel info en gebruik maken van het bijgevoegde logo.
Het nieuwe logo is helemaal volgens de nieuwste Opel Corporate Identity goedgekeurd:
het juiste geel, het juiste logo, het juiste lettertype.
Indien er nog bijkomende vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Vriendelijke groeten,

Marc De Roover
namens het voltallig bestuur.

