
Verslag Algemene Ledenvergadering 22-01-2012
Locatie Ermelo (Partycentrum & Bowling Dragt)
Aantal aanwezige leden volgens de getekende presentielijst: 22

Opening door Henri Berends om 14:15 uur

Agenda:
1. Opening ( 14.00 uur) 
2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 2011 
3. Verslag secretariaat 
4. Verslag penningmeester. 
5. Verslag kascommissie. 
6. Benoeming nieuwe kascommissie. 
7. Ingekomen stukken. 
8. Bestuursmutatie 
9. Voorlopig jaarprogramma 2012. 
10. Uitreiking bekers clubkampioenschap 2011. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting jaarvergadering 

Vorig jaar ledenaantal lager, oorzaken waarschijnlijk door de crises, verhoging 
brandstofprijzen, beschikbare vrije tijd, mensen moeten een keuze maken in 
hobby's. Gelukkig toch ook leuk om veel mensen maandelijks te zien genieten 
van onze hobby. Toch toch nog wel nieuwe leden. Aanmoedigen om actief 
tijdens evenementen aan de gang te gaan, niet alleen met het uitzetten 
proeven en maar natuurlijk de tellers. 
Gelukkig kunnen we op een hechte club van vrijwilligers rekenen en wij hopen 
dat zij ook anderen enthousiast kunnen maken.
In 2012 is het 30 jaar geleden dat onze club werd opgericht, een van de 
oudste zo niet de oudste merkenclub.  Waren er in 1982 nog enkel LJ80's, 
inmiddels zijn er natuurlijk andere auto's.  Wij hopen in de loop van het jaar 
nog aandacht te besteden aan dit jubileum, op korte termijn horen jullie 
hiervan nog nader.

Vaststellen verslag ledenvergadering 13 februari 2012, er volgen geen op- of 
aanmerkingen vanuit de vergadering. 

Verslag secretariaat Martin Struijs. Trend in ledenaantal zet zich door, ook 2012 
begint met minder leden, 131, 2004 was met 265 leden het “beste jaar”. Er 
zijn wat problemen geweest met onze website, deze was gekraakt door een 
hacker, maar dit heeft niets met het dalend aantal leden te maken. Vooral de 
laatste maanden weinig of geen aanmeldingen. Ter controle wel regelmatig 
gecontroleerd of het systeem van aanmelden als lid op de website werkt, maar 
daar was geen probleem mee.
Voorstel om de club te gaan promoten met flyers, Erik de Zeeuw had vorige 
ledenvergadering dit idee al naar voren gebracht, nu ten uitvoer gebracht. In 



de pauze van deze ledenvergadering kan iedereen een aantal flyers komen 
halen die ze bij potentiële leden (iedereen die je ziet met een Suzuki 4x4) kan 
afgeven of onder de ruitenwisser van de auto doen. Ook kan je ze bij dealers 
vragen of ze daar mogen liggen op de balie.
Martin geeft aan zelf geen Suzuki meer te hebben, maar dat hij zich toch in wil 
blijven zetten voor de club, wellicht staat er in de toekomst weer een Suzuki 
voor de deur in Rotterdam. Hij wil dit jaar ook de website wat “updaten” dus 
weer een frisser uiterlijk geven. En zoals gebruikelijk aan de leden weer de 
oproep om zelf ook wat voor de site te doen, stuur foto's in, schrijf eens een 
stukje. 

Verslag penningmeester
Willem Bouwman bedankt iedereen dat we toch met zijn allen wat doen voor 
onze club, scheelt in onkosten, laten doen kost vaak (veel) geld.
Wat betreft financieel overzicht geeft Willem aan dat dit overzicht door iemand 
anders gemaakt wordt, namelijk zijn dochter. Zijn dochter maakt ieder jaar 
een heel net overzicht van onze financiën. Dit jaar hebben we  1000 euro 
ingeteerd, maar gelukkig gaat het financieel nog steeds goed met de club. 
Willem hoopt dat iedereen zich blijft inzetten om onkosten te beperken. 

Carl van der Markt en Gerard van Hoof hebben op 21 januari kascontrole 
gedaan bij Willem Bouwman thuis, alles is in orde. De algemene 
ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur.

Benoeming nieuwe kascommissie, Carl van de Markt treed af, Gerard van Hoof 
blijft, Erik Keijzer wordt nieuw kascommissielid. De vergadering keurt dit goed. 
Carl van de Markt blijft als eventuele reserve.

Er zijn geen ingekomen stukken.

Bestuursmutatie.
Paul Roosendaal treedt af, en is niet herkiesbaar. Paul was door drukte thuis en 
werk minder aanwezig bij evenementen. Het bestuur is op zoek naar een 
andere invulling. 
Afgelopen twee jaar met vertrek van Willem de Zeeuw in 2010 en Marco Crum 
2011 is het bestuur van 7 naar 6 bestuursleden gegaan. In 2011 door 
onvoorziene omstandigheden op evenementen toch eigenlijk een tekort aan 
bestuursleden. Gedacht is om terug te gaan naar 7 bestuursleden i.v.m. meer 
mankracht in de voorbereiding bij evenementen en zo de lasten beter te 
verdelen. Ook voor de bestuursleden is de vrije tijd niet grenzeloos 
beschikbaar, dus moet men ook keuze maken. Dus voorstel om naar 7 
bestuursleden te gaan, algemene ledenvergadering gaat  akkoord met 
uitbreiding bestuursleden 
Het bestuur heeft Arjan Scheer en Rene Veerman gevraagd deel uit te willen 
maken van bestuur. Deze twee leden lopen al een tijd mee, hebben positief 
beantwoord op ons verzoek. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met 
uitbreiding met deze twee mannen.
Paul houdt nog een korte speech. Hij is in 2001 begonnen in het bestuur, het 
oud bestuur stapte toen bijna helemaal op, behalve Henri Berends en Willem 



Bouwman. Er moest toen ook nog snel even evenementen in elkaar gezet 
worden. Is goed gegaan. Met Pinksteren gingen we toen nog naar Frankrijk en 
we hadden natuurlijk de bekende  terreintreffens van Suzuki/NIMAG. Vroeger 
hadden we zelfs nog een clubblad per post. Hij wenst het nieuwe bestuur veel 
succes. 
Paul ontvangt bloemen en cadeaubon. 

 
Voorlopig jaarprogramma (nadruk voorlopig):
Soms lastig te plannen aan het begin van het jaar,  wij zijn vaak aangewezen 
op andere verenigingen en gemeentes met hun agenda en 
vergunningsaanvraag, soms moeten zij nog over terreinen om die beschikbaar 
stellen. We proberen altijd de 3e zondag van de maand voor een evenement te 
reserveren, maar soms kan dit door omstandigheden niet en moeten we een 
ander weekend van de maand kiezen.

26 februari rit Zwolle (Staphorst), datum is veranderd was oorspronkelijk 
eerder (was carnaval). 
18 maart puzzelrit Best, aangepast ook datum omdat de uitzetters niet 
beschikbaar waren (25e). 
22 april Arendonk, voorlopig, nog niet zeker.
17-20 mei Furstenau. Vorig jaar positief over de verandering van  Pinksteren 
naar Hemelsvaartweekend (definitief). 
24 juni (voorlopig) Landsard/Veldhoven
juli vakantie (misschien vrijwillig naar Furstenau??)
25/26 augustus Zomer weekend Landgraaf, bezig om 30 jaar jubileum mee te 
nemen als invulling. 
23 september 's Gravenzande trial (voorlopig)
21 oktober, idee nachtrit. Voor bestuur reden om nog geen nachtrit te 
organiseren, zijn nog bezig met invulling hiervan, gaan nog verder overleggen 
met Willem de Zeeuw.
18 november puzzelrit Holten (definitief)
16 december Kerstrit Tilburg.

Uitreiking van de jaarbekers 2011.
Paul Roosendaal en Hans Kraus doen de prijsuitreiking. 
LJ80 klassement: Hans Kraus
SJ klasement :Ronald vd Meer
Proto klassement Rene Veerman
Vitara Jimny klassement Hans ter Horst
Puzzelritten klassement Willem de Zeeuw
Nog een opmerking van Paul, schrijf je juiste namen op het formulier, voorkom 
dubbele vermelding, soms schrijft iemand de ene keer zijn voorletters op en de 
andere puzzelrit zijn voornaam, hierdoor kan verwarring ontstaan.

Aanpassing klassement, voorstel om proto en LJ samen te gaan voegen. Vrij 
weinig deelnemers in deze klasse, algemene ledenvergadering gaat akkoord. 
Erik de Zeeuw vraagt wat is SJ standaard is en wat is proto, Paul ligt kort toe 
afgekorte bumpers, ingekorte voertuigen, gescheiden remsysteem etc. is 



proto. Erik de Zeeuw: andere banden, tussenbak, sper etc. Willem Bouwman: 
noppenbanden is proto ongeacht type auto. Ronald van de Meer, weinig of 
geen mensen met “nette” LJ, Willem Bouwman: wat niet meer standaard is is 
proto, maar wat is standaard? Afmetingen bepalend wat standaard is, eigen 
sportiviteit. Mogelijk in toekomst nog scheiding Jimny en gr vitara

Rondvraag:
Niels Piso: betalen en aanmelden, betalen met ideal? Martin gaat dit 
onderzoeken en hiervoor even navragen bij Erik de Zeeuw hoe het werkt 
(telebankieren), Erik gebruikt dit Ideal ook voor de betaling bij zijn bedrijf.

Erik de Bont, vraag over Furstenau, groot kampeerterrein (sportveld) is dit 
weer beschikbaar? In 2011 zouden wij in eerste instantie op achterste 
schietbaan kamperen, maar daar was paintball, sportterrein was toen 
alternatief. Tijdens zomerevenement juni, kon dit niet. Is eigenlijk een 
uitwijkplaats als het erg druk is. Wij hebben wel aangevraagd om daar weer te 
mogen kamperen, weet nog niet zeker, maar veel ruimte en ideaal.

Henk Boot:
Contact Suzuki Way of Life, standaard iedere uitgave een artikel voor de club? 
Op onze verzoeken aan de NIMAG steeds stukjes geplaatst, najaarsnummer 
stond er niets van ons in. Regelmatig wel merkenclubs in de belangstelling 
(bijv. Altoclub). Henri moet nog eens met hun rond de tafel, het 
voorjaarsnummer is waarschijnlijk al afgesloten.

Henk Boot: 
vraagt om bij Suzukidealer flyers neer te leggen. Afhankelijk van leden eigen 
contacten, zelf initiatieven nemen. Flyers centraal deponeren bij bestuursleden. 
Henk Witters als tegenprestatie logo dealer op de website.

Arjan Scheer:
Iets organiseren speciaal voor nieuwe Grand Vitara, bijv. Furstenau. Om 
ervaring op te doen. Willem Bouwman: Furstenau Grand Vitara, als je brede 
paden af gaat wordt het erg moeilijk. Arjan, zandafgraving, tankbaan etc. 
Willem Bouwman: kijkt niet op krasje, maar ging echt niet.  Henri afhankelijk 
van het weer, vorig jaar kurkdroog, goed te doen, in juni weer heel anders. 
Paul: met terreintreffen waren er al mensen die op zand nooit hadden gereden 
en die stapten gelijk uit. 
Henri doelgroep Grand Vitara gaan we mee aan de slag.

Erik Keijzer:
Clubkleding fotograferen om webshop te maken. Moeilijk om kleding mee te 
sjouwen. Altijd al dezelfde kleding elk jaar. Erik Keijzer: kleiner inkoop, andere 
kleur? Arjan Scheer: maten XXL dus vrij groot. Henri Berends zal 
inventariseren voor de maten, Martin gaat op website een clubshop opzetten.
Martin voorstel om leden op site te bestellen en bij evenementen mee te 
nemen. 

16:00 sluiting vergadering.




