
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 12 februari 2017 

 

Aanwezigen: 

Henk Brouwer ,Poppe Eillert, Daan van Geest, Kees de Graaf, Hermann Heinrich, Bob Hollander, Ruud 

de Jong, Lotte de Jong, Joost Kamp, Alex Odijk, John Okhuyzen, Rosina Okhuyzen, Hemk Peters, 

Edwin Ruiter, Loek van Schie, Kees Vendrig, Geertje Vendrig, Jan Voogdt, Huub Wisse 

Afwezig met bericht van verhindering: 

Johan Hummel, Willem Ox, Rene van Triest 

Opening: 

Edwin opent de vergadering om 14.15 uur en heet de aanwezigen welkom. 

Notulen jaarvergadering 2015: 

De notulen stonden in het clubblad en op de website. Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen 

en dus worden zij vastgesteld. 

Evaluatie van het jaar 2016: 

Ook dit jaar heeft de club weer diverse evenementen georganiseerd. De motorbeurs waarop de 

gezamenlijke stand met de FJ Club en Grevenstein, het goed bezochte lustrum, het publiceren van de 

4 clubbladen waarvan een lustrum exemplaar in luxe uitvoering en in kleur, het houden van 6 

tourritten, het succesvolle kampeertreffen dit jaar in Zuid Engeland, het treffen in Luxemburg. Het 

ledental van de club blijft schommelen rond de 85 betalende leden.  

Financiën: 

Dit punt van de agenda wordt door Kees toegelicht. Zoals al aangekondigd in de vorige alv, heeft het 

bestuur dit jaar het ledenkapitaal moeten aanspreken. Omdat er op het lustrum meer leden 

afkwamen dan gedacht, moest het bestuur het geplande bedrag van € 2000 naar boven bijstellen. 

Door op de overige posten te bezuinigen of niet te benutten is het bestuur er uiteindelijk in geslaagd 

de aanspraak op het ledenkapitaal te beperken tot een bedrag van € 2250. De gepresenteerde 

begroting voor 2017 baart het bestuur meer zorgen, omdat op deze begroting nu een structurele 

aanspraak van het ledenkapitaal wordt begroot van € 750. Dit tekort wordt enerzijds veroorzaakt 

door de stijgende kosten van het verzenden van het clubblad en anderzijds door het niet stijgen van 

de inkomsten door het toenemen van het ledenbestand. Voor wat betreft de kostenkant wordt er 

door de leden voorgesteld om eens te onderzoeken of er banken zijn die hun diensten voor de club 

voordeliger kunnen aanbieden. De verzending van het clubblad komt ter sprake onder het 

agendapunt “ontwikkeling club”. Ook wordt er gevraagd om aan de vergadering vooraf, de financiële 

stukken ter inzage neer te leggen. Kees zal bij enkele banken gaan informeren v.w.b. de 

mogelijkheden om de bankkosten wat te gaan drukken. Dit in het kader om ook aan de kostenkant te 

gaan bezien waar het bestuur op kan bezuinigen. 

Decharge penningmeester: 

Alex Odijk en Hermann Heinrich hebben de administratie van 2016 gecontroleerd en in orde 

bevonden. Zij stellen de aanwezige leden voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het 

gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermede akkoord. 



 

Koffiebreak en inschrijven evenementen: 

Tijdens de koffiepauze melden enkele leden zich nog aan voor het bemannen van de stand tijdens de 

motorbeurs. Daarnaast geven enkele leden ook aan dit jaar weer van de partij te zijn tijdens het 

kampeertreffen en het treffen in september. 

Bestuursopbouw: 

Edwin geeft aan dat hij er weer een termijn op heeft zitten als voorzitter van de club, en niet 

herkiesbaar is in die functie. Hij wil wel aanblijven als bestuurslid in de functie van toercommissaris 

en webmaster. Jan zal hem bij deze laatste functie assisteren en zich door Edwin laten inwerken. 

Poppe heeft zich tijdens de vorige alv gepresenteerd als kandidaat om de functie van voorzitter over 

te nemen en treedt nu aan in deze hoedanigheid. De termijn van Kees als penningmeester is 

eveneens verstreken en hij stelt zich herverkiesbaar voor deze functie. 

De aanwezige leden gaan akkoord met al deze mutaties. Er melden zich desgevraagd geen 

kandidaten aan om het bestuur te gaan versterken. 

Kalender 2017: 

Op een paar punten na is het schema van de motorbeurs nagenoeg rond. Ook dit jeer weer een 

gezamenlijke stand met de FJ Club en Grevenstein. 

De openingsrit moet nog worden uitgezet 

De lenterit zal worden gehouden in de buurt van Zoeterwoude 

De Verre Oostenrit is een gezamenlijk project van Poppe en Ruud 

Het kampeertreffen wordt na de stemming dit keer weer gehouden op het vaste land 

De zomerrit wordt verreden in het Westland 

De Nazomerrit in de buurt van Ede , Wageningen 

Het treffen wordt gehouden op een bekende locatie in het Sauerland 

De herfstrit vindt plaats in West Brabant 

Ontwikkeling club: 

Het bestuur nodigt de leden uit om met hun na te denken over de toerkomst van de club in pakweg 

de komende 5 jaar. 

Om de begroting wat gezonder te maken stelt het bestuur de aanwezige leden voor om de 

contributie voor gewone leden met ingang van 2018 te verhogen met €2,50. De leden vinden dit een 

goed voorstel en gaan hiermede akkoord. Het wel of niet deelnemen aan de motorbeurs wil men 

laten afhangen van de ontwikkelingen in de toekomst. (blijft de combinatie met de FJ club en 

Grevenstein overeind- gaat de Jaarbeurs de kosten fiks verhogen- wat is uiteindelijk het rendement 

van de club om deel te nemen aan de beurs). Mocht de club uiteindelijk besluiten in de toekomst 

niet meer deel te nemen, dan kan de besparing van deze kosten worden benut t.b.v. de marketing. 

De verzending van het clubblad zal in de loop van 2017 alleen nog maar digitaal worden verzonden. 

Het bestuur zal dit in het clubblad aankondigen en de ontbrekende email adressen gaan verzamelen. 

Het voordeel van digitaal aanleveren biedt nl. naast de kostenbesparing, tevens de mogelijkheid om 



de lay out aanzienlijk te verbeteren. Papieren exemplaren blijven op afroep beschikbaar en zijn 

verkrijgbaar op door de club georganiseerde evenementen. 

Men verwacht dat het ledental over 5 jaar lager zal zijn dan het huidige. Wellicht veranderd de XJ 

club in een Vriendenclub of in een Yamaha Classic club. 

Ook wordt er voorgesteld om introducees (kennissen en vrienden) mee te nemen op de toertochten. 

Dit in het kader van het verjongen van het ledenbestand en het genereren van extra inkomsten. Deze 

mensen dienen zich dan vooraf aan te melden als toerleden i.v.m. verzekeringstechnische redenen.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat er op het forum 14 leden van de club actief bezig zijn. Vooral 

nieuwe leden zijn erg actief. Er wordt voorgesteld om via het forum ook activiteiten onder de 

aandacht te brengen. In dit kader wordt er besloten om als proef een keer een regio café te 

organiseren, en te bekijken hoe groot hiervoor de belangstelling is. Vooraf moeten we bekijken hoe 

het met de dichtheid per regio gesteld is v.w.b. het ledental. 

Er wordt ook voorgesteld om een onderdelenmarkt te organiseren. 

De mogelijkheid van een rijvaardigheidstraining wordt eveneens voorgesteld. 

Rondvraag: 

Er wordt voorgesteld om tijdens het houden van de toertochten weer een duidelijk onderscheid te 

maken tussen de langzame en de snelle groep. Na afloop komt men elkaar dan weer op het eindpunt 

tegen en loopt men elkaar niet mis zoals het nu de laatste tijd gebeurt. 

Loek deelt mede dat hij gegeven de financiële positie van de club weer contributie gaat betalen. 

Sluiting: 

Edwin sluit de vergadering om 17.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

 

 

 

 


