
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Suzuki 4WD Club Holland
datum 27 januari 2013, Ermelo

Aanwezig: Bestuur: Henri Berends, Willem Bouwman, Martin Struijs, Hans Kraus, Rene en Ab 
Veerman, Arjan Scheer

Aanwezige 17 leden: Erik de Bont, Henk Boot, Loes Gorzeman, Gerard van Hoof, Hans ter 
Horst, Erik Keijzer, Jeroen de Lang, Carl van der Markt, Ronald van der Meer, Aldert Montagne, 
Richard de Rooij, Marco Stam, Gerrit van Veenendaal, Gert Veer, Henk Witters, Erik en Willem 
de Zeeuw

Al geruime tijd geleden was de vergaderingslokatie Dragt op strand Horst door ons besproken, 
de laatste jaren is dit voor ons eigenlijk de "vaste" vergaderruimte geworden. Een briefje op de 
deur bij aankomst van het bestuur met de tekst "Wegens omstandigheden gesloten" gaf zo al 
onze twijfels of de zaal wel open zou gaan. De afgesproken tijd was er niemand aanwezig en 
het bestuur ging op zoek naar een alternatief, het ernaast gelegen wok-restaurant. Hier waren 
al mensen aan het werk en na het aanhoren van ons verhaal waren ze bereid om hoewel ze 
dicht waren ons in een deel van de zaak te vergaderen. Gelukkig toch een goede oplossing. 

14:00 uur is de vergadering door Henri Berends geopend. Henri geeft ook aan dat het 
ledenaantal van de club een dalende lijn laat zien. Dit heeft zich al twee jaar geleden gestart 
door de (euro)crisis. De beschikbare vrije tijd is schaars, men moet vaak een keuze maken 
over de 4x4 hobby. Dan wordt de (kostbare) 2e auto toch vaak de deur uit gedaan. Ook 
hebben er enkele leden opgezegd die bijna vanaf de oprichting lid waren, Bert van de Berg en 
Paul Roosendaal. Gelukkig blijft er ook nog een enthousiaste groep leden over. 
Een hoop evenementen zijn nog niet zeker, vaak zijn we afhankelijk van andere verenigingen 
die de terreinen beheren en die zelf nog moeten vergaderen over o.a. de beschikbaarheid van 
de terreinen. Binnen 2 weken na de ledenvergadering verwacht Henri dat er voor enkele 
terreinen al wat meer duidelijkheid is. Dit zal op de website bekend worden gemaakt.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 22 januari 2012 worden door de leden 
accoord bevonden. Enkele punten van die vergadering zullen ook vandaag weer aan de orde 
komen.

Verslag van de secretaris Martin Struijs. Ledenaantal is dalend, trend van de laatste jaren. 
Stand per 1 januari 2013 is 117 betaalde leden. Ook Martin geef aan dat er veel "oud-
gedienden" in de loop der jaren hun lidmaatschap hebben opgezegd. Aan de hand van foto's 
uit het clubverleden (met dank aan Dirk de Gier) wordt er nog even teruggekeken naar 
vroeger. Hij spreekt aan het eind ook uit dat hij hoopt dat wij over 10 jaar in 2023 terug 
kunnen kijken naar de foto's van dit jaar.

Verslag van de penningmeester Willem Bouwman. Van de 117 leden hebben er nu nog slechts 
69 mensen betaald. Weinig leden betekend ook weinig inkomsten, de uitgaven zijn ook meer 
geworden (terreinen worden steeds duurder) maar financieel is de club nog gezond. Wederom 
blijft de contributie dit jaar hetzelfde. De financieele administratie ligt op de vergadering ter 
inzage voor de belangstellenden. Henri bedankt Willem voor de uitleg en verteld dat Willem al 
30 jaar bij onze club zit. 

Kascommisie Erik Keijzer en Gerard van Hoof doen verslag van hun controle dit op 27 januari 
2013 voor aanvang van de vergadering heeft plaats gevonden. Ze hebben de boeken 
gecontroleerd en verlenen het bestuur decharge. 

Nieuw kascommissie bestaat uit Erik Keijzer en Leen Gorzeman, als reserve meld Ronald van 
der Meer zich aan.

Ingekomen stukken was slechts 1 mail van Pieter van Ruiten dat hij zich afmeld.



Volgens artikel 9 van de statuten mag een bestuurslid maximaal 6 jaar in het bestuur zitten en 
moet dan aftreden. Henri Berends treed af en stelt zich herkiesbaar, in de vergadering wordt 
hij weer benoemd in het bestuur.

Henri prestenteerd het voorlopig jaarprogramma. Vele evenementen zijn nog onzeker, wachten 
nog op toestemming van vergunningen etc. Principe blijft iedere 3e zondag van de maand 
maar daar kan soms nog van afgeweken worden. Vorig jaar was in juni pas laat bekend dat de 
datum van het evenement verkeerd stond, is vervelend voor mensen die vrij gepland hadden. 

programma 2013:
* 17-02 puzzelrit Overijssel (omgeving Hellendoorn)
* 17-03 puzzelrit Brabant (omgeving Best)
* 21-04 trial lokatie nog niet bekend
* 9 t/m 12 mei voorjaarsweekend Furstenau
* 16-06 trial Veldhoven (Landsard) o.v.b.
* juli vakantiemaand
* 24/25-08 kampeerweekend Landgraaf, vergunning is verleend
* 15-09 trial strand 's Gravenzande
* 20-10 trial Markelo
* 17-11 puzzelrit lokatie nog onbekend
* 15-12 Kerstrit omgeving Tilburg

Renee Veerman verzorgt de uitreiking van de jaarbekers, van alle 4 de klassementen zijn de 
winnaars in de zaal aanwezig
puzzelrit: Richard de Rooij
Jimny/Vitara trial: Hans ter Horst
SJ trial: Erik de Bont
LJ80/Proto: Rene Veerman

tot slot volgt de rondvraag:

Gerard van Hoof: Is het mogelijk met een enquette te onderzoeken wat de interesse is van de 
leden voor evenementen. Moeten wij mischien onze evenementen aanpassen. Hoe komen de 
mensen bij onze vereniging. Gerard zal bij het samenstellen van de enquette behulpzaam zijn. 
Uiterlijk maart gaan de enquete formulieren per post de deur uit.

Henk Boot: Weinig foto's afgelopen jaar op de site geplaats, leden kunnen geen foto's zelf 
plaatsen, moet via Martin gebeuren. Martin geeft aan dit te zullen veranderen, niet meer de 
foto's zelf op de site plaatsen maar via een link kunnen de mensen dan hun foto's op Picasa of 
Flicker laten zien, of via Facebook. Martin geeft ook aan de website de komende tijd aan te 
zullen passen. 

Hans ter Horst: Mag onze evenementenkalender ook op het forum Modderpoel. Nee, want wij 
zijn zuinig op onze terreinen, willen dit niet teveel bekend maken met het risico dat wij niet 
meer op het terrein terecht kunnen. Ook vraagt hij of de flyeractie nog veel nieuwe leden heeft 
opgeleverd. Afgelopen jaar ongeveer 10 nieuwe leden totaal erbij gekomen, moeilijk om te 
achterhalen of dit door de flyer is gekomen. Voorstel is wel om bij nieuwe leden als ze zich aan 
te melden te vragen hoe ze op de hoogte zijn gekomen van het bestaan van onze club. Martin 
zal dit verder oppakken.

Henk Boot: Suzukiclub is meer een familieclub, Modderpoel is meer een club voor wat 
extremere 4x4 rijders. Heel ander soort publiek.

Yolande Kraus: Krijgen alle leden wel uitnodigingen. Hoe weet je of het mail of postadres wel 
juist is. De beide zonen van de familie Kraus krijgen geen uitnodiging per post of mail, is hun 
adres wel juist. (bij controle blijkt na verhuizing het adres niet juist te zijn, Hans Kraus zal nog 
even de juiste gegevens mail- en postadres naar Martin sturen)

Erik de Zeeuw: Ledenaantal omlaag. Wat makkelijk om te zeggen dat dit door de crisis komt. 



Bestaat er een plan om meer leden te werven? Ook inventariseren via een enquette. Er is geen 
echt plan om meer leden te werven. Vroeger waren er door de Nimag terreintreffens, de 
importeur heeft ook geen grote evenementen meer voor 4x4 in hun agenda staan. Ook zijn er 
al andere merkenclubs verdwenen (Diahatsu en Mitsubitshi). Vergelijk met Landroverclub is 
niet reeel, deze club is veel groter en hier zit bij de leden veel geld.

Nieuwe leden binnen onze club moeten wij wel beter opvangen als ze voor het eerst hun 
gezicht laten zien. Dit wordt door het bestuur verder opgepakt.

Yolande Kraus: Kunnen we oud leden aanschrijven of ze terug willen komen. Dit gaat niet 
lukken. Beter is het om de huidige clubleden meer in hun omgeving te laten kijken naar 
mogelijke nieuwe leden en die zo te werven voor onze club. 

Terreinen zijn moeilijk te krijgen. Tijdens de vergadering worden wel lokatie's genoemd, 
sommige leden zijn al bezig geweest om te vragen of hier gereden mag worden, maar zonder 
resultaat, o.a. Henk Boot en Erik de Bont heeft dit geprobeerd. Vaak moeten de terreinen via 
evenementburo's geboekt worden met hoge kosten, 500 euro is geen uitzondering, vaak komt 
daar ook nog BTW bij.

Wij vragen nog wel of er leden zijn die een puzzelrit willen organiseren. 

Erik Keijzer: Is er al iets gedaan met clubkleding op de website. Clubkleding staat tussen de 
advertentie's er komt verder geen clubshop op de site. Mailtje of telefoon naar Willem 
Bouwman en de kleding wordt het eerstvolgende evenement meegenomen.

Henk Witters: Doen we mee aan het Japans Autofestival in Assen? Wij zullen nog kijken of wij 
hieraan mee gaan doen, in oktober is er voor het eerst ook een 4x4 evenement in Budel 
(Brabant) en daar gaan we ook kijken of we kunnen meedoen. 

Erik de Bont: Krijgen we nog een clubpas? Deze kan voor evenementen bij ander clubs voor 
korting zorgen. Wordt niet meer gedaan door ons, clubpas kost hoop tijd en moeite. 

Willem Bouwman vraagt nog of er voor de vakantiemaand juli ideeen zijn om wat te gaan 
doen, Espace is weer open maar schijnt nog steeds er zwaar te zijn en kostbaar om deel te 
nemen (€ 85 2 dagen), of Mammut.

Om 15:45 uur sluit Henri Berends de vergadering.

Met dank aan Erik de Zeeuw (www.clubsound.nl) voor het beschikbaar stellen van de beamer 
en geluidsapparatuur.


