
Algemene ledenvergadering 2017, gehouden 4 maart 2018 

Aanwezige leden volgens presentielijst 15 leden en alle bestuursleden.  : Mark van 
Aggelen, Niels en Thijs van Beelen, Erik de Bont, Sjoerd van Beelen, Henk Boot, Cas 
van Heck, Hans ter Horst, Ronald v.d. Meer, Pierre Smits, Gert Veer,  Willem van 
Weerdenburg, Hans v.d. Wel, Henk Witters, Erik de Zeeuw.  

14:15 Opening door de voorzitter Henri Berends. 

Vergadering wat later in het jaar dan anders. 3 jaar geleden financiële zaken tegen 
het licht gehouden. Blijkt toch positieve uitwerking te hebben gehad. Paar weken 
geleden mooie rit gereden, Leen en Loes Gorzeman vandaag helaas niet aanwezig. 
Bedankt voor het uitzetten van de rit. 

Vaststellen verslag vorige ledenvergadering in 2017. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen over. Dus dit wordt door de ledenvergadering goedgekeurd. 

Verslag secretariaat. 
In 2017 met 109 leden begonnen, begin 2018 93 leden. 19 nieuwe leden erbij vorig 
jaar, 35 leden minder, waarvan 10 netjes hadden opgezegd, rest verwijderd i.v.m. het 
niet betalen. Inning loopt via het secretariaat, stand van zaken dit jaar dat er van de 
90 leden nog 14 niet betaald hebben. Krijgen nog een mail met betaalverzoek en zie 
opmerking onderaan het verslag een vraag waarom ze geen lid willen zijn als ze 
opzeggen. 

Verslag penningmeester. Er is vorig jaar niets bijgelegd, terreinen worden nog steeds 
duurder, maar wij hebben geen keus. Bijvoorbeeld Riland Bath duurder geworden. 
Mensen die niet betalen en die in mei nog niet betaald hebben, afvoeren. 
De kas is weer gecontroleerd en er zijn geen vreemde zaken gevonden. Wel gezien 
dat Willem uit eigen zak de kas gevuld heeft. Had een negatief kassaldo zoals Erik de 
Bont toelichten. Kwam door de Kerstrit, de leverancier stuurde de rekening, Henk 
Witters had de rekening ingediend en Willem had dit toen uit eigen middelen betaald. 
Verschil is in januari weer opgelost. Ongeveer 80 leden maar 50 leden moet dus 4000 
euro binnen komen. Door de toeslag met evenementen komen we er aardig uit. 
Willem van Weerdenburg sponsort  dit jaar weer met de bekers voor de evenementen. 
De boeken liggen ter inzage. 

Kascommissie Erik de Bont en Erik de Zeeuw, reserve Erik Keijzer (is weer dit jaar 
reserve, hij is vandaag afwezig). Kascommissie geeft aan dat alles keurig met 
bonnetjes klopt. Contributie betalingen is wat moeilijk te checken omdat dit via Mollie 
loopt, maar uiteindelijk is dit wel te volgen. Klopt tot ook tot op de cent, negatief 
kassaldo is al dit jaar gecorrigeerd. Erik de Bont complimenteert Willem Bouwman 
met de werkzaamheden. Kas is goedgekeurd, verleend decharge. 

Benoeming nieuwe kascommissie, Erik de Zeeuw met Erik Keijzer wordt de nieuwe 
kascommissie. Reserve wordt dit jaar Mark van Aggelen. 

Ingekomen stukken geen. Behalve afmelding Erik Keijzer, Richard de Rooij, Aldert 
Montagne en Loes en Leen Gorzeman. 

Bestuursamenstelling 2018. Volgens clubreglement bestuur 5 personen, bestuur wordt 
benoemt voor maximaal 6 jaar, ligt tussen 2 vergaderingen in. We hebben het al die 
jaren steeds ingevuld om te zorgen dat we de vereniging draaiend wordt gehouden. 



Nooit verder gekeken naar aftreden. 2013 Henri herkozen, zou in 2019 moeten 
aftreden. Er is geen rooster. Vergadering vraagt of er in 2018 het huidige bestuur nog 
mag blijven zitten, vergadering gaat hiermee accoord. In het loop van het jaar gaat 
het bestuur een rooster vaststellen dat we volgens een vast patroon af zullen treden, 
2 personen per jaar. Dit wordt in een nieuwsbrief gepubliceerd. Ronald vd Meer zegt 
dat je mag aftreden en gelijk weer herkiesbaar worden. Erik de Zeeuw geeft aan dat 
die een paar jaar geleden ook ter sprake is gekomen (2013) 

Voorlopig jaarprogramma: 
Nadruk op VOORLOPIG jaarprogramma, we kunnen altijd afwijken van data en lokatie.  
Bijvoorbeeld afgelopen jaar bij het voorjaarsprogramma. De agenda stond toen 
waarschijnlijk nog de verkeerde datum. Excuus aan Gert Veer. 

25 maart 2018 puzzelrit omgeving Hengelo, start Albergen, i.v.m. parkeren van de 
trailers voor die lokatie gekozen, vaak zijn industrieterreinen nu afgesloten met 
hekken. Andere route als vorig jaar. Gaan nu rijden op kilometers, dagjeller of APP, 
dus anders dan voorgaande jaren, wel met bolletje pijltje. Welke APP er gebruikt 
wordt gaan we in de nieuwsbrief toelichten. APP die Ajran Scheer gebruikt werkt goed. 

15 april trial Boxmeer definitief 
10 tot en met 13 mei Fursten Forrest Furstenau (Meivakantie) defintiief.  
17 juni Trial Landsard (nog niet definitief, nog geen bevestiging van, evt uitwijken 
naar de 24e) 
Juli vakantiemaand 
Augustus nog niet bekend 
16 september strand in ’s Gravenzande, met uitwijk naar de 23e, nog niet definitief 
28 oktober (4e weekend van deze maand) Rilland Bath 
18 november puzzelrit Nistelrode 
Kerstrit, was afgelopen jaar in Goirle de laatste, maar we moeten nog in overleg met 
Henk Witters of we daar nog iets kunnen organiseren. Bestuur zal dan meer de 
voorbereidingen gaan doen. Guy van Boxtel heeft zijn lidmaatschap opgezegd. 2 leden 
willen dit gaan doen, Hans ter Horst en Niels van Beelen geven zich op. 

Evenenten buiten de club om die van belang kunnen zijn.  
18 maart 4x4 vakantiebeurs Experience Island in Loon op Zand 
21 april 4x4 Beach in Katwijk, inschrijving is vol, kijken kan nog wel. 
26 en 27 mei Jimny treffen in Budel (Jimny Warriors) 
31 mei - 3 juni Abenteuer Allrad Bad Kissingen (460 km van Arnhem) 
5-7 oktober Offroad Budel  

Uitreiking bekers clubkampioenschap. 
Rilland Bath was de beker nog niet uitgereikt, i.v.m. punten telling, worden nu wel 
uitgereikt aan Sjoerd van Beelen, Willem van Weerdenburg het telformulier laten zien, 
is het er nog steeds niet mee eens. 
winnaars dit jaar: 
Puzzelrit Richard de Rooij (afwezig, is ziek) 
trial 
Jimny en Vitara klassement Patrick Koks 
Proto Willem Bouwman 
SJ  klasse Willem van Weerdenburg  

Rondvraag. 
Eerst opmerking 2019 wordt de contributie aangepast, Willem Bouwman wil geen 
verhoging. Vraag van Henk Boot of de NIMAG nog wat wil sponsoren, Henri ligt toe 
dat de budgetten nog niet zijn aangepast. 



Pierre Smits vraagt waarom de contributie moet worden verhoogd, Ab ligt toe, dat we 
voor de contributie voor de crisis afgesproken had dat we 2 x de contributie zouden 
verhogen, is nog maar een keer gebeurd, nu om niet in te zakken is dit nodig. 
Terreinen worden ook duurder. Voorstel was om 5 euro te verhogen. Hans ter Horst 
geeft aan dat er ook per terrein betaald moet worden, maar dit is nodig omdat de 
terreinen duurder worden. Andere club zijn veel duurder. Voorstel stemming voor 10 
euro contributie in 2019 te verhogen, stemming meerderheid is het daarmee eens. 

Erik de Zeeuw vraagt of er dan daarna geen geld is voor een wat groter terrein. 14 
leden, benaderen om te vragen waarom ze geen lid willen worden. Secretariaat gaat 
dit oppakken.  

Erik de Bont stelt voor om nieuwe leden wat beter te ontvangen bij evenementen. Is 
vaak moeilijk om het op het evenement te zien wie nieuw is. Martin stelt voor om bij 
de bevestiging van de aanmelding even aan te geven dat ze zich bij het evenement te 
melden bij de organisatie. En bij de briefing ook even vragen of er nieuwe leden zijn. 
Henk Boot vraag of er wat standaard procedure voor nieuwe leden in de mail 
beschreven kan worden. 

Verder geen vragen bij de rondvraag. 

Sluiting vergadering om 15:25 uur. 


