
Verslag van de jaarvergadering op zondag 9 januari 2005 Strand Horst (Ermelo) !
10:50  uur opening door de voorzitter Henri Berends. Opkomt 27 leden. Strand Horst 
is een mooie combinatie voor vergaderen en terreinrijden op het zanddepot ernaast. !
Verslag secretariaat Martin Struijs via PowerPoint, begin van het jaar 2004 hadden 
we 242 leden, aan het eind 265 leden. Er zijn 5 bestuursvergaderingen geweest in 
februari 2004 zijn we te gast geweest in Vianen bij de Suzuki importeur Nimag, ter 
voorbereiding van het terreintreffen. En er wordt een kort beeld gegeven van wat het 
werk van het secretariaat nu eigenlijk inhoud, dus aanmeldingen verwerken, 
verslagen vergaderingen maken, uitslag van puzzelritten en trials verwerken. !
Verslag penningmeester Willem Bouwman, dit jaar had de kascommissie (Walter van 
Ginkel en vriendin) een opmerking, een advertentie was als lidmaatschap geboekt, 
dit was de enige fout, maar maakt voor het bedrag in totaal niets uit. Voor het Suzuki 
terreintreffen hebben we een redelijke vergoeding ontvangen, na het presentje blijft 
ongeveer de helft over van het bedrag. Even een terugblik op het verleden leert dat 
de Suzuki 4WD Club met 85 gulden lidmaatschap is begonnen en de club bestaat 
ongeveer 23 jaar, enige verhoging in deze tijd is de verzekering die erbij is gekomen. 
Dus eigenlijk geen verhoging lidmaatschap, alleen terreinrijden kost geld, de 
terreinen worden duurder, er zijn minder leden bij evenement, dus een vrij dure 
investering. In Maasbommel waar we in 2004 vorig jaar een weekend hadden gaan 
we dit jaar voor speciale prijs rijden. Geld wat we hebben is in de toekomst hard 
nodig voor de steeds duurdere terreinen, daarom is het geld wat in kas zit nodig. 
Kascommissie Walter van Ginkel en vriendin worden bedankt voor de controle.  !
Verslag kascommissie Walter van Ginkel, deze heeft op 8 januari kas controle 
uitgevoerd, zag er netjes uit, was goed voor elkaar en de kas wordt goedgekeurd. !
Nieuwe kascommissie: 
Nieuw: Walter van Ginkel en Peter Veldhoen 
Reserve: Erik Keijzer en  Jan-Roland Dijkema !
Er is maar 1 ingekomen stuk, Pieter van Ruiten oprichter en erelid van onze club, hij 
komt niet door verblijf buitenland. !
Er volgt een pauze 11:00 tot 11:15 uur !
Paul Roosendaal geeft een verslag van de evenementen van afgelopen jaar een 
geeft een toelichting op het jaarprogramma 2005.  
De puzzelrit in Drenthe in februari had 32 deelnemers, in maart trial in Horst 26 
deelnemers, 18 april trial op de Maasvlakte was erg koud en had 31 deelnemers, in 
mei St.George Frankrijk, dit keer een droog terrein en daarom goed begaanbaar, met 
een leuke barbecue. In juni hadden we voor de Nimag de organisatie van de 
dealerdag en het daarop volgende weekend het terreintreffen met als thema 25 jaar 
Suzuki in Nederland, Bij Terreintreffen hadden we 1300 deelnemers, 65 
medewerkers.  
Henri geeft nog een toelichting op het terreintreffen, organisatie, dus de vrijwilligers 
van de Suzukiclub waren vrijdag al gestart met grote groep, veel werk met aflinten, 
vlaggenmasten voorzien van vlaggen. De zaterdag en zondag hadden we mooi weer. 



Af en toe was er een opstopping bos, de alternatieve routes werden wat minder 
gebruikt. Zondagavond was hele terrein heel snel schoon geveegd waardoor er 
maandag weinig werk meer was te doen, dus om 12:00 uur al klaar. 
Medewerkers terreintreffen werden nogmaals bedankt, ook namens de Nimag. 
Terreintreffen zal een 2 jaarlijks evenement worden. 
Paul verteld dat bij het terreintreffen mensen die te hard rijden niet meer worden 
uitgenodigd en  dat het parkeerbeleid extern geregeld was een succes was.  
In juli hadden we in België het bekende terrein van Espace, in augustus dus 
Maasbommel, hierbij was de opkomst bij het kamperen minder waarschijnlijk door 
meerdere evenementen en omdat huisdieren niet mee mochten, bij de trial op 
zondag 24 deelnemers. In september in Eerde trekker-trek met een trial/demo van 
onze club waarbij het met bekers niet helemaal goed gegaan was die waren al 
eerder weggegeven. In september Delfzijl, met 27 deelnemers, nadeel is daar de 
vaak zelfde soort proeven door motorcrossbaan.In oktober de nachtrit Drenthe met 
27 deelnemers een goede opkomst, in november puzzelrit in Goirle met 49 
deelnemers, het had geregend dus daardoor mooie stukken tussendoor en ook 
iedereen netjes op tijd binnen. Kerstrit in Apeldoorn, het eindpunt was anders als 
verwacht, toch nog goed gekomen door inzet van Peter Veldhoen. 
Volgens de statistieken zijn de Jimny’s en Vitara’s in opkomst. !
Paul geeft voor 2005 het jaarprogramma: 
9 januari    jaarvergadering Strand Horst 
20 februari    in Veldhoven puzzelrit (fotopuzzelrit) 
20 Maart   Maasbommel, geen weekend alleen trial 
17 april   Maasvlakte trial 
16/17 mei   pinksterevenement waarschijnlijk St.George of Pelves 
19 juni   trial Deflzijl, weekend 
16/17 juli   Espace, 
In augustus  weekend in Almere, zaterdag camping evenementen, zondag 

terreinrijden 
18 september  Veldhoven 
In oktober   nachtrit in Drenthe weekend nog niet vast 
20 november  puzzelrit in Brabant 
10/11 december  Kerstrit Apeldoorn. !
Dan volgt de prijsuitreiking jaarbekers, door Paul & Willem de Zeeuw, aan de 
winnaars van: 
LJ klasse:   Hans Kraus 
Proto klasse:  Marco Crum 
Sj klasse:   Michel Bertens 
Vitara & Jimny:  Kees de Kreek (waren allen de beker vergeten te bestellen) 
Puzzel:   Dirk de Gier !!
Rondvraag: 
Willem van Weerdenburg, trial Maasvlakte waren maar 3 proeven, in Delfzijl maar 2 
proeven, bovendien geen protoproeven meer hoe zit dit? Op Maasvlakte was het 
probleem veel wind, regen en ook koud, daarom gingen we vroeger naar huis. Dirk 
de Gier geeft hierop een toelichting. Ieder jaar is de hulp bij het uitzetten van trials 
een probleem, daarom heeft het bestuur besloten vrijwilligers te benaderen die 



moeten assisteren bij de trials, hiervan gaan we namen noteren, zodat er structureel 
meer geregeld kan worden en dat we op mensen kunnen rekenen. In het verleden 
waren er bij evenementen voldoende tellers, alleen bij slecht weer weinig animo. Nu 
wordt er bij deze vergadering de vrijwilligers genoteerd en deze vrijwilligers moeten 
zich melden (telefonisch of email) bij Paul Roosendaal 1 avond of 2 avonden voor de 
trial. Indien we 4 proeven en een protoproef uit willen zetten dan moeten we de 
schouders er onder zetten. De puzzelritten geven weinig problemen.   
Theo Pater vindt de hele dag tellen een nadeel. Dirk de Gier haakt hierop in door te 
verklaren dat de communicatie op trial niet goed altijd goed is, er moet nu worden 
bijgehouden hoe lang iemand staat te tellen, hiervoor een coördinator inzetten die dit 
bijhoudt. Hulp moet ook uit leden komen. Paul Roosendaal wijst er ook op dat als er 
4 normale proeven + 1 protoproef is uitgezet we dan pas gaan rijden, als er te weinig 
vrijwilligers zijn wordt er niet gereden. Willem van Weerdenburg geeft aan dat er 
mensen zijn die weggaan en dit niet melden, daardoor staan de tellers dan voor niets 
te wachten. Hij vindt dat nieuwe leden en introductie terrein niet werkt, vindt dat een 
nieuw lid mee moet gaan met een ervaren iemand. 
Theo Pater stelt voor een lijstje te maken wie er geweest is bij proeven en dan 
afvinken wie geweest is. Paul Roosendaal vind ook dat we niet iedereen moeten 
nalopen die nog moet rijden, Theo verduidelijkt dat we moeten werken met 
startnummers en dan afvinken aan de hand van een inschrijflijst, mensen die naar 
huis gaan afmelden, probleem is dat je vaak zit te wachten.  !
Willem Bouwman haakt er nog op in dat er een afspraak is dat de protoproef moet 
worden uitgezet door de deelnemers, alleen het probleem is dat die mensen op de 
gewone proeven staan te tellen. Er wordt nu ook voor 2005 hard gesteld: niet genoeg 
tellers, dan wordt er niet gereden. Het bestuur is niet om te tellen, is om de club te 
besturen, de leden zullen met hulp van het bestuur de proeven moeten uitzetten. !
Walter van Ginkel verwacht dat er weinig mensen zullen bellen, er moet een 
evenementencommissie ingevoerd worden en Paul Roosendaal zou moeten mailen. 
Marco Crum vindt dat men 14 dagen vooraf een uitnodiging krijgt en men zou dan 
zelf moeten reageren. Paul zal zelf actie ondernemen om de leden van de 
evenementencommissie te bellen. 
Voor een lijst van vrijwilligers gaat Marco Crum de zaal in om namen te noteren. !
John van Rooijen vraagt of het mogelijk is te werken met een lijst met vaste 
startnummers, of lidmaatschapnummer hiervoor te gebruiken. Marco Crum verklaart 
dat dit niet werkt, is in het verleden al uitgeprobeerd. !
Walter van Ginkel bij puzzelrit soms probleem met bewoners, zoals het Brabant 
Landschap dat heeft gebeld, bewoners reageren vaak onredelijk, heeft waardering 
op de manier waarop hier laatst in Goirle door de “club van Goirle” is opgelost. Henri 
geeft dan dat de grote opkomst hier eigenlijk het probleem was, bij een puzzelrit is 
een goede voorbereiding noodzakelijk, zoals voorrijden door een of meer van 
bestuursleden en bij twijfel problemen in het voorkomen !
Piere Smits vraagt of het een probleem is omdat de openbare weg vrij toegankelijk is 
en wat kost het om een vergunning te krijgen. Henri ligt toe dat een vergunning heel 
lang gaat duren en je krijgt die gewoon niet, voor het organiseren van autosport ligt 



altijd de provincie dwars. Andere verenigingen hebben ook geen vergunning, daarom 
de deelname/opzet zo klein mogelijk zien te houden. 
Paul Roosendaal geeft aan dat als er mensen misbruik van maken dit consequentie 
heeft voor het lidmaatschap. Dirk de Gier waarschuwt ook dat we voorzichtig moeten 
zijn met puzzelritformulieren en telefoonnummers van organisatie bij controle door 
politie. Bij geconstateerde misdragingen van leden het kenteken noteren en er volgt 
diskwalificatie !
Walter van Ginkel stelt voor de puzzelritten naar het zomerseizoen te verplaatsen 
i.v.m. regen, hier alleen een probleem met stof (wandelaars). Henri ligt toe dat ieder 
seizoen wel nadelen heeft, vooral in de zomer veel andere recreanten, dus de 
voorkeur voor puzzelritten in de winter. !
Henri 12:15 sluiting vergadering. !
Vrijwilligers evenementen: !
Willem v Weerdenburg  06 51 35 35 10 
Theo Pater   theo.pater@wanadoo.nl 
Sander van Essen   c.ploeg@quicknet.nl 
Peter Veldhoen  veldhoenpeter@hetnet.nl 
Andre Blok    anderangelique@freeler.nl   tel. 0499 – 392 085 
Bert vd Berg    bvdberg@tiscali.nl     tel. 06 53 970 712 
Erik Keijzer   eemi.keijzer@zonnet.nl 
Rob Pieterse   rob.pieterse@tele2.nl 
Peter & Ria Bokkers  h.star@chello.nl 
R. Eger   R.Eger@hccnet.nl 
Walter van Ginkel   wallytax@hotmail.com 
Fam. Veerman  ajveerman@wanadoo.nl 

amveerman@wanadoo.nl  
tel. 0344 – 641 663 /  646 450 

Andre Vrijhoef         zie laurents Spruyt  tel. 0318 -  484 051 
Laurens Spruyt   LSpruyt@worldonline.nl 
Jeroen v Es    info@jvcdigital.nl 
Jan Roland Dijkema  janrolanddijkema@hetnet.nl 
Bert Beugeling   beugel26@xs4all.nl 
Pierre Smits    P.Smits@rf.rabobank.nl 
Martin van Doorn   keijzer26@zonnet.nl 
Henk Witters   h.witters@services.nedtrain.nl !!
  !


