
 

 1 

 
 

Verslag algemene ledenvergadering van 11 maart 2019   

Locatie Café “Quatre Bras” te Steyl  

 
Aanwezig  : 28 leden  

Afmeldingen  : 7 leden  

Datum   : 11 maart 2019 

Van   : Ger Basten (secretaris)  

Aan    : Bestuur en leden 
 

 

 
 

1. Opening 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

We staan even stil bij het overlijden van Jan Breuer en houden een minuut 

stilte…   

De agenda en het verloop van de verkiezing worden door de voorzitter  

uiteengezet. De aanwezige leden worden geteld en er blijken voldoende leden 

aanwezig voor een rechtsgeldige stemming. 

Er wordt een contributieverhoging voorgesteld van €5,- voor het aankomende 

jaar met een korte toelichting door de penningmeester…  

Tevens wordt genoemd dat we ons als vereniging willen aansluiten bij het 

FEHAC. De voordelen worden nog eens kort benoemd…    

 

2. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering dd. 05 mrt. 2018 

 

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt door de voorzitter 

behandeld nadat er kopieën zijn overhandigd.  

Deze wordt verder goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag van onze vereniging over 2018 

 

Het jaarverslag over 2018 wordt door de secretaris toegelicht nadat er 

kopieën zijn overhandigd aan de leden.  

Deze wordt verder ter goedkeuring aangenomen. 

  

De voorzitter geeft tijdens dit agendapunt een extra toelichting over de 

FEHAC, het belang en de financiële bijdrage. Er wordt instemming gevraagd 

met goedkeuring aan de leden. Alle leden gaan unaniem akkoord d.m.v. hand 

opsteken…   
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4. Financieel jaarverslag/ jaarrekening 2018 

 

De jaarrekening over 2018 wordt aan de hand van een PowerPoint met 

behulp van diverse overzichten uitvoerig door de penningmeester behandeld.  

Deze wordt verder ter goedkeuring aangenomen. 

 

5. Balans per 31/12/2018   

 

De balans per 31/12/2018 wordt door de penningmeester a.d.h.v. een 

PowerPoint getoond en uitvoerig behandeld met enkele toelichtingen.  

Ook wordt een prognose afgegeven voor 2019 met enkele aandachtspunten 

over diverse kostenstijgingen maar ook diverse besparingen; 

 

• kosten lidmaatschap FEHAC 

• extra kosten t.b.v. ons Jubileumjaar 2019 (+€1000,- begroot)  

• kosten nieuwe website en hosting 

• geen standaard koffie met vlaai meer tijdens ritten op kosten van 

vereniging (mits vooraf goedgekeurd) 

• opkomst van de zomerrit met BBQ is altijd hoog (>80%). Kosten 

blijven voor rekening van de vereniging…  

• vanaf 2020 wordt de ledencontributie verhoogd van €30,- naar €35,-. 

Dit zal zorgen voor een langzamere leegloop van de kas.  

Ook hier wordt instemming gevraagd met goedkeuring aan de leden. 

Alle leden gaan unaniem akkoord d.m.v. hand opsteken…   

• tent is verouderd volgens de voorzitter. Realisatie aanschaf nieuwe 

tent voor dit jaar en zal volledig worden gesponsord door de 

secretaris…     

 

De balans wordt verder goedgekeurd en aangenomen. 

 

6. Kascontrole 2018 en benoeming kascommissie 2019 

 

De kascontrole is door het plotseling overlijden van Jan Breuer, die als laatste 

jaar de kascontrole tezamen met Bernd Kessels zou doen, helaas gewijzigd. 

Carlo Clabbers heeft zich aangeboden om samen met Bernd voor dit jaar de 

kascontrole uit te voeren.   

 

Carlo Clabbers en Bernd Kessels lichten namens de kascommissie de 

kascontrole toe. 

Er wordt decharge en goedkeuring verleend. 

Marcel van Hameren heeft zich beschikbaar gesteld om voor de komende 

twee jaar deel uit te maken van de kascommissie. Bernd Kessels blijft voor 

het komend jaar, als laatste jaar, zittend lid voor de kascontrole.  

 

7. Begroting jubileumjaar 2019 

 

Voorzitter Jan geeft een tipje van de sluier… 

 

a. Als geschenk en aandenken voor de leden wordt het in ieder geval iets 

tastbaars… 
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b. Iets maatschappelijks… te denken valt aan een goed georganiseerde club 

rit met mensen die minder gelukkig zijn in hun levenssituatie…   

Verdere info volgt! 

 

8. Bestuursverkiezing. 

 

Volgens het aftreedrooster zijn formeel de bestuursleden Jan Kusters 

(voorzitter) en Erik Schoenmakers (penningmeester) aftredend.  

Jan heeft zich niet herkiesbaar gesteld en heeft eerder aangegeven de 

voorzittershamer te willen overdragen. Erik heeft zich herkiesbaar gesteld. 

Jos Mulder heeft aangegeven zich kiesbaar te stellen als nieuwe voorzitter van 

de vereniging.  

Er hebben zich verder geen kandidaten aangemeld en/of beschikbaar gesteld 

voor een van beide bestuursfuncties tot voor de ledenvergadering.  

Bij handopsteken stemmen alle aanwezige leden unaniem voor Jos als nieuwe 

voorzitter en Erik als penningmeester.  

 

We bedanken Jan enorm voor zijn inmiddels 10-jarige bereidwilligheid om vol 

passie de functie als voorzitter te hebben willen vervullen.  

Jan wordt door het bestuur en de aanwezige leden in het zonnetje gezet 

d.m.v. een passende speech (Erik bedankt!), een leuk cadeau en uiteraard 

een daverend applaus!  

 

Jos Mulder en Erik Schoenmakers zijn definitief en per direct benoemd voor 

een periode van twee jaar voor de betreffende bestuursfuncties. 

 

9. Goedkeuring AVG 

 

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting over de zin, het nut en 

de verplichting van de AVG. 

Erik geeft tevens aan dat het vastleggen van deze regels en afspraken voor 

de leden afzonderlijk en de vereniging in zijn algemeen erg belangrijk is. 

Er wordt gestemd en bij handopsteking unaniem akkoord bevonden door alle 

leden.   

 

10. Programma 2019 

 

Het voorlopige programma voor 2019, van data vergaderavonden tot 

geplande activiteiten, wordt voorgelegd en besproken aan de hand van het 

activiteiten overzicht via de website.  

Leden die zich beschikbaar hebben gesteld voor het organiseren van de 

geplande ritten en overige activiteiten worden genoteerd in het schema van 

het programma voor 2019.    

Alle nog te wijzigen en nieuwe activiteiten voor 2019 worden z.s.m. op de 

website geplaatst. 

 

11. Mededelingen, rondvraag en afsluiting. 

 

Mededelingen 

 

• Hans Allers is afgemeld als lid van de vereniging 
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• Henk: Tijdens Vaderdag is er in de kasteeltuinen in Arcen een 

evenement waar oldtimers voor worden uitgenodigd. Dit is op zondag 

16 juni. E-mail volgt voor info en aanmelding… 

 

 

 

Rondvraag 

 

• Benno:  

1. Omdat de kas snel slinkt zouden we als vereniging meer kunnen 

inzetten op sponsoring om daarmee een financiële compensatie te 

verkrijgen…  

Een idee om dit via de website te doen, via een banner of anders… 

Antw.: Zeker interessant om daar eens naar te gaan kijken als 

vereniging…  

 

2. Graag het vraagteken bij Afsreken.nl niet meer tonen. Het is of een 

‘Ja’ of een ‘Nee’ en een vraagteken is eigenlijk niet relevant… 

Antw.: Goede opmerking, nemen we mee bij volgende afspraak 

berichten.  

 

• Geert: Zijn er via het FEHAC ook extra kortingen voor de leden als we 

als vereniging definitief lid zijn? 

Antw.: Er zijn inderdaad vaak voordelen die voor de leden via het 

FEHAC worden verstrekt. Kortingsvouchers voor beurzen, taxaties, 

klassiekerverzekeringen maar ook een soort collectieve verzekering 

voor de vereniging zelf bij lid zijn.  

 

• Jo: Heeft een vraag over de financiële situatie voor nu en in de 

toekomst als dit alleen van de contributie moet komen… 

Antw.: Er zijn enkele voordelen te noemen en extra inkomsten die we 

hebben gedurende het jaar.  

-Gerard van Rens brengt extra geld in kas door ingeleverde accu’s! 

-Via Keulen Automaterialen verkrijgen we als lid van ‘de Oetlaotklep’ 

een extra korting op onderdelen en gereedschappen! 

-Peter de Groot organiseert jaarlijks een taxatie dag met zeer 

aantrekkelijke tarieven voor je taxatie of hertaxatie! 

-De gezellige jaarlijkse BBQ die we aansluitend aan de zomerrit 

hebben is gratis en wordt nog steeds volledig bekostigd voor leden en 

aanhang!   

 

• Bernd: Bij het uitsturen van E-mailberichten graag de overige leden in 

BCC. Dan zijn de verdere E-mailadressen afgeschermd. 

Antw.: Goede opmerking. Dit wordt meegenomen voor het bestuur bij 

uitsturen van toekomstige E-mailberichten. 

 

 

 

Afsluiting 

 

Het bestuur bedankt iedereen voor de verkregen steun, het vertrouwen en de 

aanwezigheid en sluit hiermee het formele gedeelte van de ledenvergadering. 


