
Notulen Algemene Ledenvergadering Vianen 7 februari 2016. 

 

Aanwezigen: 

Gerrit van der Bijl, Henk Brouwer, Wim Datema, Theo Druiven, Poppe Eilert,  Daan van Geest, Kees 

de Graaf,  Bob Hollander, Johan Hummel,  Wouter Jan Hunsche, Ruud de Jong, Joost Kamp, Hans van 

Marle, Alex Odijk, John en Rosina Okhuyzen, Willem Ox, Edwin Ruiter, Rene van Triest, Kees en 

Geertje Vendrig, Jan Voogdt, Huub Wisse. 

Afwezig met kennisgeving: 

Jacques Varkevisser en Bart Reitsma 

 

Opening: 

Edwin opent de vergadering om 14.10  uur en heet iedereen welkom. 

Notulen jaarvergaderingen 2015: 

De notulen van deze jaarvergadering stond op de website. Er zijn geen op of aanmerkingen op de 

notulen en dus worden zij goedgekeurd. 

Evaluatie 2015: 

De club heeft dit jaar weer diverse activiteiten ondernomen. De stand op de motorbeurs, 6 

toerritten, het natte kampeertreffen, het treffen in Winterberg en het publiceren van 4 clubbladen. 

Het ledental stabiliseert  rond het aantal van 87 . Elk jaar vallen er leden weg maar melden zich ook 

weer nieuwe leden aan. En door het toestaan van meerdere types motoren trekken we een breder 

publiek. 

Financiën: 

Kees neemt het financiële traject voor zijn rekening en licht de exploitatie 2015 en de begroting 2016 

toe. Met betrekking tot de begroting 2015 constateert hij dat we het ledenkapitaal niet hebben 

hoeven aanspreken zoals begroot. Dit komt omdat het bestuur ook dit jaar weer middelen heeft 

gevonden om de geraamde kosten beneden het gestelde budget te houden. Dit heeft geresulteerd in 

een toename van het ledenkapitaal. Met de begroting voor 2016 wordt er wel een duidelijke 

aanspraak op het ledenkapitaal gedaan. Dit komt vanwege de geplande festiviteiten rondom het 

lustrum van de club. Het bestuur zal trachten deze aanspraak zo veel mogelijk te beperken. 

Decharge penningmeesters: 

Alex en Johan hebben de administratie van 2015 gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen de 

aanwezige leden voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De 

vergadering gaat hiermede akkoord. 

 



Bestuursopbouw: 

Edwin deelt de aanwezige leden mede dat dit zijn laatste jaar als voorzitter zal zijn. Hij blijft voor de 

club wel beschikbaar als toercommissaris en webmaster. Hij deelt verder mede dat Poppe zich 

beschikbaar heeft gesteld om de functie van voorzitter over te nemen en nodigt de aanwezige leden 

uit om zich voor een bestuursfunctie beschikbaar te stellen. 

 

Ontwikkeling club: 

Onder dit thema haalt Edwin aan dat de club dit jaar op de motorbeurs een gezamenlijke stand zal 

vormen met de FJ club en motorhome  "Grevenstein ". De stand zal een oppervlakte hebben van 40 

m2 waarop de club zijn eigen identiteit zal kunnen behouden. De kostenpost wordt hierdoor wel 

aanzienlijk naar beneden gebracht. Als stelregel wordt ingevoerd dat tijdens de toerritten de eerste 

kop koffie voor rekening van de club zal zijn. 

Kalender 2016: 

Edwin neemt de activiteiten op de kalender door. 

het schema voor de motorbeurs is nagenoeg rond en tijdens de vergadering wordt het schema 

aangevuld met leden die zich ter plekke beschikbaar stellen. 

er blijkt voldoende belangstelling te bestaan voor de navigatie avond die op 10 maart wordt 

gehouden in Vianen 

de openingsrit is uitgezet en wordt verreden tussen Geleen en Heerlen 

de verre oostenrit wordt verzorgd door Poppe en Ruud (niet op 17 april) de juiste datum verschijnt in 

het clubblad 

de zeelandrit wordt verreden over de Bevelanden 

het kampeertreffen vindt bij voldoende belangstelling plaats in  het zuiden van Engeland 

voor de sleuteldag dienen zich eveneens voldoende leden aan te melden 

het 20 jarig lustrum wordt op 9 juli gevierd 

in augustus wordt de nazomerrit verreden 

het treffen in september wordt gehouden in een hotel in Luxemburg 

de herfstrit wordt verreden in oktober 

 

Lustrum: 

Het bestuur heeft vrij recent over dit item vergadert en hier voorafgaand de leden uitgenodigd om 

met ideeën te komen. Vanuit de leden zijn weinig suggesties ontvangen. Het bestuur stelt voor om 



overdag een puzzeltocht te rijden en aansluitend een motormuseum te bezoeken. De dag wordt 

afgesloten met een barbecue of etentje. Gedacht wordt aan het Harley museum in Raalte. De 

aanwezige leden kunnen zich vinden in de gedane voorstellen en komen aanvullend met de suggestie 

om net als in het verleden iemand uit te nodigen om een lezing te houden over gemaakte 

motorreizen. 

 

Inschrijven: 

Tijdens de koffiepauze worden de leden in de gelegenheid gesteld om zich op de aanwezige lijsten in 

te schrijven op diverse activiteiten. 

 

Rondvraag: 

Henk vraagt of er niet meer informatie beschikbaar is zodat de leden beter geïnformeerd zijn 

waarvoor zij zich inschrijven.  

Edwin deelt mede dat de info die op dit moment beschikbaar is aan de leden verstrekt is en zodra er 

meer bekend wordt of de activiteit door gaat er meer informatie zal worden verstrekt. 

Hermann vraagt of er aan het kampeertreffen een minimum aantal is verbonden en of er een 

deadline  bestaat v.w.b. het aanmelden. 

Edwin deelt mede dat gedacht wordt aan een minimum aantal van 10 deelnemers en een deadline 

van 1/2 maart. Bij onvoldoende belangstelling moet er naar een alternatief worden gezocht. 

Gerrit vraagt of facebook voor iedereen toegankelijk is en of het mogelijk is om de toerritten ook 

voor ander clubs open te stellen om op deze wijze een hogere opbrengst te krijgen. 

Edwin antwoordt dat het verzekeringstechnisch niet mogelijk is om ander clubs met de toerritten te 

laten meerijden. Toerleden mogen dit wel en leden mogen introducés mee laten rijden. 

 

Sluiting:  

Edwin sluit om 15.15 de vergadering. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rondvraag: 

er wordt gevraagd of het mogelijk is en of er belangstelling bestaat om nog eens een navigatie-avond 

te organiseren. Het bestuur zal deze mogelijkheid onderzoeken en hierover berichten. Informatie 

over de vorige avond is desgevraagd te vinden via een link op de website. 

er wordt gevraagd of het mogelijk is om sleutel avonden te organiseren. de ervaring heeft 

uitgewezen dat er vanuit de club weinig belangstelling hiervoor is en dat eenieder individueel van 

harte welkom is bij Bob 

er wordt gevraagd of er vanuit de club belangstelling bestaat voor het bijwonen of organiseren van 

een internationaal xj treffen. het bestuur wijst op het feit dat de club dan geconfronteerd zou 

worden met een grote kostenpost en is hier gen voorstander van. de contacten uit het verleden met 

XJ Relay zijn er niet meer en de website van deze vereniging is ook uit de lucht. 

Wellicht dat het mogelijk is om iets te organiseren ter gelegenheid van het jubileum in 2016. 

 

Sluiting: 

 

Edwin sluit om 16.00 uur de vergadering 

 

Voor verslag akkoord: 

 

EM Ruiter 

voorzitter 

 



 

CGM de Graaf 

secretaris 

 


