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Verslag algemene ledenvergadering van 02 maart 2020   

Locatie Café “Quatre Bras” te Steyl  

 
Aanwezig  : 30 leden 

Volmacht(en)  : 2  

Afmeldingen  : 11 leden   

Datum   : 02 maart 2020 

Van   : Ger Basten (secretaris)  

Aan    : Bestuur en leden 
 

 
 

 

1. Opening 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

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

uiteengezet.  

De aanwezige leden worden geteld en er blijken voldoende leden aanwezig 

(incl. volmachten) voor een rechtsgeldige stemming. 

 

2. Goedkeuring verslag van de ledenvergadering dd. 11 mrt. 2019 

 

De notulen van de vorige ledenvergadering wordt door de voorzitter 

behandeld nadat er kopieën zijn overhandigd.  

Deze wordt verder goedgekeurd. Er zijn verder geen bijzonderheden.  

 

3. Jaarverslag van onze vereniging over 2019 

 

Het jaarverslag over 2019 wordt door de secretaris voorgelezen nadat er 

kopieën zijn overhandigd aan de leden.  

Dit wordt verder ter goedkeuring aangenomen nadat er een opmerking wordt 

gemaakt dat de royale gift van de ING niet is vermeld. Deze wordt alsnog 

toegevoegd aan de stukken… waarvan akte. 

  

4. Financieel jaarverslag/ jaarrekening 2019 

 

De jaarrekening over 2019 wordt d.m.v. een PowerPoint presentatie met 

behulp van diverse overzichten uitvoerig door de penningmeester behandeld.  
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Erik geeft nog een toelichting op de leden wisselingen. De winst- en 

verliesrekening wordt toegelicht waarbij ook de meevallers aan bod komen, te 

weten; 

de royale gift van ING, de niet ontvangen factuur van de bakkerij en de rit.   

Het financieel jaarverslag wordt verder ter goedkeuring aangenomen. 

 

5. Balans per 31/12/2019   

 

De balans per 31/12/2019 wordt door de penningmeester a.d.h.v. een 

PowerPoint getoond en uitvoerig behandeld met enkele toelichtingen.  

 

De balans wordt verder goedgekeurd en aangenomen. 

 

6. Kascontrole 2019 en benoeming kascommissie 2020 

 

Marcel van Hameren geeft namens Bernd Kessels een toelichting op de door 

hun uitgevoerde kascontrole. 

Er wordt decharge en goedkeuring verleend. 

 

Marcel blijft voor het komende jaar 2021, als laatste jaar, zittend lid voor de 

kascontrole. 

Bernd Kessels wordt hartelijk bedankt voor zijn bereidheid en inzet als 

aftredend lid van de kascommissie.  

Hans Krantzen heeft zich beschikbaar gesteld om voor de komende twee jaar 

deel uit te maken van de kascommissie.  

Jeroen Engels heeft zich ook beschikbaar gesteld en wordt de opvolgende 

periode ingezet. Waarvoor dank!  

 

7. Begroting 2020 

 

Erik geeft een prognose voor 2020 en geeft uitleg hierover. 

-Het grootste deel van beide sponsor bedragen (€2000) zullen op gaan aan 

de voorgenomen jubileumrit met maatschappelijk karakter. (+/- €1500) 

-Inkomsten zijn +/- €1600 /jr. 

-De groei van het EV wordt aan de hand van een grafiek getoond. 

-De hoogte van de contributie blijft gelijk… waarvan akte. 

 

 

8. Bestuursverkiezing. 

 

Volgens het aftreedrooster zijn formeel de bestuursleden Ger (secretaris) en 

Gerrit (technische commissie) aftredend.  

Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe zittingsperiode. 

 

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 Ger en Gerrit.   

Beiden zijn definitief en per direct weer benoemd voor een periode van twee 

jaar voor de betreffende bestuursfuncties. 
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9. Programma 2020 

 

Het voorlopige programma voor 2020, 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 2020.    

Alle nog te wijzigen en nieuwe activiteiten voor 2020 worden z.s.m. op de 

website vermeld. 

 

10. Voorstel & stemming beperking maximaal aantal leden. 

 

Redenen hiervoor zijn o.a.; 

- De ruimte bij Qbras laat een sterke ledengroei niet echt toe i.v.m. de 

beperkte capaciteit aldaar. 

- Ritten met een groter ledenaantal geven praktisch gezien meer problemen 

m.b.t. bezoek terrassen, parkeerplaatsen etc.  

- Onderlinge groepsvorming  

- Veiligheid 

 

Het bestuur adviseert het leden aantal te maximaliseren op 55 leden. 

 

We stemmen d.m.v. briefjes 

2/3 van de leden zijn aanwezig waardoor we gerechtigd zijn om te stemmen 

 

Aantal stemmen voor  : 29 

Aantal stemmen tegen :  2  

 

Het voorstel wordt aangenomen met ruime meerderheid onder de volgende 

kanttekening; 

- De intentie moet altijd aanwezig zijn om jonge aanwas te stimuleren en 

toe te laten 

- Een wachtlijst als mogelijke optie  

- Een marge van max. 5 leden als optie  

 

11. AVG toelichting. 

 

Erik geeft uitleg a.d.h.v. een korte presentatie in PowerPoint. 

- Een ledenlijst is in 2019 verstrekt. Besloten om de gegevens alleen te 

tonen volgens de huidige lijst. 

- Whatsapp groep in het leven geroepen; vraag bij presentatie WD40 of 

deze eenmalig mocht worden verstrekt aan Hr. J. Joosten met directe 

vernietiging na de ‘Diploma/ getuigschrift’ verstrekking.  

- Bezoekers aantallen op website in grafiek is ook goed beschermd 

- Vraag: Ledenlijst op dezelfde wijze versturen? Leden die niet akkoord zijn 

graag deze week een mail naar Erik. 

- Peter vraagt of er een lijst kan worden gemaakt van de auto’s van leden. 

Puur interesse en voor het gemak… 

Voorstel van Erik om via mail de vraag te stellen aan de leden en dat zij 

zelf aangeven welke auto of auto’s ze hebben en willen vrijgeven en dan 

uitdrukkelijk alleen voor intern gebruik. De meerderheid stemt in…!  
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- Jos maakt nog een verwijzing naar het juist gebruik van de Whatsapp 

groep. Zorg dat we alleen groepsinfo of vragen stellen. Daarna als 

persoonlijk antwoord verder om zo onnodig WhatsApp verkeer te 

voorkomen voor diegene die hierin niet betrokken willen zijn. 

 

   

 

12. Rondvraag en afsluiting. 

 

Rondvraag 

 

- Gerard: Algemene opmerking over oude accu’s.  

Het zijn vaak dezelfde leden die Gerard benaderen voor het ophalen van 

oude accu’s voor het spekken van de clubkas. Denk aan de toch wel flinke 

opbrengsten die we hieruit krijgen. Wellicht een idee om op beide 

technische dagen deze in te zamelen… 

- Bart: Aankondiging vanuit het FeHac.  

Oude kentekengegevens en bestanden zouden door het RDW worden 

opgeschoond. RDW heeft toegegeven dat dat eigenlijk niet kan… Er komt 

en instructie naar alle 48 keuringsstations bij de aanvraag voor nieuwe 

kentekens met de vraag of er nog oude kentekens in het bezit zijn voor 

gebruik. Een mooie actie vanuit de FeHac naar het RDW om zo deze niet 

verloren te laten gaan. Top! 

- Peter: Artikel in het AD. 

Er is onlangs een artikel in het AD geplaatst met de vraag van Dr. Schenk 

waarom oldtimers eigenlijk geen wegenbelasting hoeven te betalen. 

Volgens Peter een belachelijk artikel…! Temeer omdat er in Nederland een 

half miljoen Polen zijn met een auto die eigenlijk hier maar twee weken 

mogen rijden… wegenbelasting… noppes… 

- Jan: Oude tijdschriften 

Heeft klassieker tijdschriften meegenomen die hij gratis aanbiedt aan de 

leden bij interesse. Waarvoor dank…! 

 

 

Afsluiting 

 

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

aanwezigheid en sluit hiermee het formele gedeelte van de ledenvergadering. 

 

 

Het woord is nu aan Hans Hendericks die zijn verhaal gaat doen over het 

verloop van de restauratie van zijn klassieke racewagen transporter… 


