
 

James Last Benelux Club – Infopagina 
 

Info à Gogo 
Verschijnt in principe tweemaal per jaar, afhankelijk van het aanbod aan nieuws en activiteiten rond James Last. Nieuwe leden die in de loop van het jaar 
aansluiten, ontvangen alle nummers van dat jaar.  
Als ledenblad is ook jullie inbreng van harte welkom!  
 

Website: www.jameslastbenelux.com  
Bezoek geregeld (dagelijks?) onze website en zeker de rubriek ‘Laatste Nieuws’. Je vindt bovendien praktisch de volledige discografie van James Last per 
jaar en nog zoveel meer. Als lid (Members Only) krijg je veel meer info dan gewone bezoekers. Je hebt toegang tot de laatste nieuwtjes over James Last 
vóór ze in Info à Gogo verschijnen. Nog geen paswoord? Vraag het snel aan via onze website.  
Nieuwtjes (i.v.m. albums, TV, pers enz.), correcties en foto’s stuur je naar Marc.  
Net als onze Info à Gogo is de website er   voor   en   door   onze leden 
 

Bestellingen 
Bestellingen van eerder verschenen nummers van Info à Gogo (zolang de voorraad strekt) evenals zelfklevers en badges worden opgestuurd naar Marc.  
 

Happyning 
Elk jaar trachten we een ‘Happyning’ of ledentreffen te organiseren. Hier kunnen jullie elkaar als fans en leden ontmoeten, muziekdragers kopen en ruilen, 
documentatie en ervaringen uitwisselen. Gezellig samenzijn met vrienden in de sfeer van James Last en zijn muziek.  
 

DiscService 
In de mate van het mogelijke helpt de JLBC je bij het vervolledigen van jouw James Last-collectie. Zoek je een cd, dvd, lp, een 45T single, een cassette enz. 
of bied je zelf James Last-materiaal aan, stuur dan je lijst op naar Marc.  
Let wel:  
- Orden de titels zoveel mogelijk alfabetisch en per groep (lp’s, cd’s enz.);  
- Vermeld duidelijk het land van uitgave, productienummer(s) en andere bijzonderheden (zie hiervoor bv. bij ‘Discografie’ op onze website);  
- Geef je vraagprijs op bij aanbiedingen + fysieke toestand (nieuw, zeer goed, goed, beschadigd).  
Raadpleeg bij twijfel de ‘Discografie’ op onze JLBC-website voor de juiste en meest recente gegevens!  
 

eMailService 
Alle leden waarvan we een e-mailadres hebben, ontvangen via die weg nieuwe of dringende informatie. Het je geen e-mailadres of lees je de e-mails niet 
‘elke dag’, maak dan gebruik van onze BrievenService. Of … volgt het ‘Laatste Nieuws’ op onze website.  
 

BrievenService 
Heb je geen Internet of e-mailadres? Wens je snel op de hoogte gebracht te worden van LASTnieuwtjes (bv. tv-uitzendingen), maak dan gebruik van onze 
BrievenService.  
Belgische leden: stuur een pakje van 5 aan jezelf geadresseerde briefomslagen op naar Marc. Kleef op elke omslag een “postzegel tarief 1” voor gewoon 
brievenport (zo hoeven we bij een tariefverhoging niets bij te kleven).  
Nederlandse leden: betaal € 5.00 voor 4 brieven. Geen omslagen opsturen, die printen we zelf wel.  
Zie rekeningnummer hieronder. Te vermelden: BrievenService – je lidnummer + naam.  
 

 

 

 

Lidmaatschap James Last Benelux Club 
Cotisation – Membership – Beitrag      (01/01  31/12/2023) 

 

      B & W       Colour    Digital 
          + digital                + digital 

België      Belgique  Belgien  Belgium  € 12.00     € 32.00     € 5.00 

Nederland    € 14.00     € 34.00     € 5.00 

Europa   Europe   € 23.00     € 43.00     € 5.00 

Andere landen    Autres pays   

            Andere Länder   Other countries € 25.00     € 45.00     € 5.00 
 
 

Betaling   Paiement   Payment   Zahlung 
 

IBAN:  BE11 2300 0461 0348  BIC: GEBABEBB 
 James Last Benelux Club, Heverlee (B) 
Out of Europe / Out of E.U. 

- Cash in registered letter  Marc Le Maire 
- Paypal to   marc.le.maire@skynet.be  

Please make sure any bank charges are paid by yourself! 

  

 


