
Algemene ledenvergadering 2014 gehouden op 25 januari 2015 

aanwezige leden:Mark van Aggelen, Thijs van Beelen, Sjoerd van Beelen, Henri 
Berends, Erik de Bont, Henk Boot, Willem Bouwman, Loes Gorzeman, Hans ter Horst, 
Hans Kraus, Niels Piso, Richard de Rooij, Arjan Scheer, Martin Struijs, Rene Veerman, 
Ronald van der Meer, Ab Veerman, Henk Witters, Erik de Zeeuw, Willem de Zeeuw (19 
leden incl. bestuur) 

1. Opening voorzitter 14:15 uur.  
Teruglopende belangstelling voor de ledenvergadering maar ook voor de 
evenementen, heeft ook met teruglopend ledenaantal te maken. Toch nog grote 
oorzaak nog steeds de crisis. Maar ook evenementen van andere organisatie’s waar 
andere mensen heen gaan. Oldtimerbeleid van de overheid zorgt er ook voor dat er 
minder mensen kunnen meerijden. Nieuwe leden komen ook niet naar alle 
evenementen. 

2. Vaststellen ledenvergadering 2014, gehouden op 24 januari 2014. 

3. Verslag secretariaat 

4. Verslag penningmeester. Henri geeft aan dat vorig jaar al mogelijk een 
contributieverhoging zou komen. Terugval ledenaantal betekend minder inkomsten, 
vaste lasten huren terrein hoger of hetzelfde gebleven. Bestuur heeft het voorstel om 
de contributie te verhogen met € 5,00 en per evenement € 5,00 te betalen We hopen 
dat we toch de komende jaren genoeg leden te mogen zien. Henri vraagt of er 
reactie’s zijn op dit voorstel, vooraf heeft niemand iets laten weten. Enkele reactie’s 
dat wij toch t.o.v. andere clubs altijd een gelijkblijvend contributie hebben gehad. 
Maar dat ook door per evenement te betalen de kosten voor de leden toe kunnen 
nemen. Merendeel van de reactie’s is dat we de afgelopen jaren geen 
contributieverhoging hebben gehad dus dat dit acceptabel is. Bij andere verenigingen 
moet je vaak per evenement meer inschrijfgeld betalen, soms € 25,00. We moeten dit 
jaar kijken of deze maatregel genoeg is, andere lasten gaan we ook beperken. 
Willem Bouwman: 32 jaar lid van de club, 32 jaar geleden betaalden we hetzelfde. 
Vorig jaar € 2800,00 bijgelegd t.o.v. inkomsten. Andere bezuinigingen aantal bekers 
minder, aan het eind van de trial is vaak een groot deel al vertrokken en blijven we 
nog met veel bekers zitten. Bekers zijn niet zo duur. Voorjaarsweekend wordt ook nog 
geld op toegelegd, Kerstdiner kost ook geld. 18 afmeldingen, mensen die ook nog niet 
gaan betalen zonder dat ze opzeggen. We hebben nog wat reserve, maar de laatste 3 
a 4 jaar is er een tekort. Importeur organiseerde vroeger ook nog wat maar dit is al 
niet meer van toepassing. We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om 
er wat van te maken. We hebben nog €13.500 aan tegoed, maar als dit ieder jaar 
terugloopt dan blijft het toch ernstig. Terrein huren kost ongeveer 5 a 600 euro.  

5. Verslag van de kascommissie bestaande uit Niels Piso en Ronald van der Meer. De 
kas klopte weer sluitend, verlenen decharge aan de penningmeester.  

6. Benoeming nieuwe kascommissie. Niels Piso wil niet verder, Ronald vd Meer treed 
af, Hans ter Horst wordt nieuwe kascommissielid met Erik de Bont. Reserve wordt Erik 
de Zeeuw. 

7. Ingekomen stukken, afmelding Gerard van Hoof, Pieter van Ruijten en Guy van 
Boxtel, Aldert Montagne. 



8. Pauze.  

9. Voorlopig jaarprogramma: 

25 januari  Jaarvergadering 
22 februari  1e puzzelrit Overijssel 
15 maart  2e puzzelrit Brabant Middelbeers 
19 april  Trial Boxmeer 
3 tm 5 april  Paasweekend Hesdin Circuit du Ravin (=extra evenement) 
14 tm 17 mei Voorjaarsweekend, Furstenau 
28 juni  Trial Veldhoven 
Juli vakantiemaand 
29 & 30 augustus Zomer weekend Landgraaf trial 
20 september (?) trial ’s Gravenzande 
18 oktober  trial Markelo 
15 november trial Velsen 
13 december Kerstrit Goirle/Tilburg 

Alle data onder voorbehoud. Meestal 3e zondag van de maand, alleen vallen sommige 
data dan wat vroeg, vandaar dat we er wat van afwijken. Volgens Henk Boot mag er 
ook in Amersfoort Vlasakkers worden vrij gereden. Smink Amersfoort zou ook nog een 
alternatief zijn. Wordt nog verder gekeken, Jeebee rijdt er ook, Erik de Bont gaat er 
nog verder achteraan bij Jeebee. Volgens Niels Piso zit er in Emmer Compascum ook 
een nieuw terrein, maar de kosten zijn daar veel te hoog.    

10. uitreiking bekers clubkampioenschap. Rene Veerman reikt ze uit. Puzzeritten 
winnaar Richard de Rooij. Jimny/VItara winnaar Henri Berends. Sj klasse Sjoerd van 
Beelen. Proto winnaar Rene Veerman. Uitslag kan nog veranderen omdat Hans ter 
Horst in Markelo eerste zou zijn geweest en dat is niet juist verwerkt. 

11. Rondvraag.  
Erik Keijzer; € 5,00 per evenement, moet dit contant betaald worden, dus vooraf 
zorgen dat je contant bij je hebt. Betaling is per evenement, bij voorkeur 5 euro in 
papiergeld, geen los geld. 
Erik de Zeeuw (Clubsound) wordt bedankt voor de apparatuur, beamer en geluid. 
Richard de Rooij: of de clubagenda ook voor niet leden bekend gemaakt kan worden, 
om niet leden bijvoorbeeld 10 euro te laten betalen. Maar bijvoorbeeld in Velzen zou 
het extra geld kosten. Op zich goed idee om bekend te maken, kunnen zo nieuwe 
leden werven. Alleen 10 euro is te weinig. Bijvoorbeeld 30 euro laten betalen bij een 
evenement, wordt iemand lid dit verrekenen met lidmaatschap. Bij ander clubs moet 
je als vreemde vooraf inschrijven. Arjan Scheer is voorstander van vooraf inschrijven.  
Bedrag van niet leden wel hoog houden om een drempel in te stellen. Iemand die 
komt rijden en die wij niet kennen is wel een risico dat iemand “vreemd” rijden.  
Hans ter Horst, iemand die in november lid wordt betaald voor een heel jaar, dus het 
daaropvolgend jaar ook gelijk lid. 
Nog geen beslissing op “vreemden” mee te laten rijden, bestuur komt hier nog op 
terug. 

Henri ligt nog toe, € 5,00 per deelnemer, dus als je met 4 man met dezelfde auto rijdt 
moet je 4 x € 5,00 betalen. Bij puzzelritten bedrag per auto. 

Ronald van der Meer, aansprakelijkheid of de verzekering ook mensen dekt die niet lid 
zijn. Verzekering moet nog verder onder handen genomen, bestuur is daar nog mee 
bezig.  



Erik de Zeeuw, hoe krijgen we de club aantrekkelijker, omdat ieder jaar hetzelfde 
verhaal is dat het minder wordt. Meer naar de clubkleding kijken, kleding is niet 
kostendekkend, hebben te weinig leden voor. Komt er bij het voorjaarsweekend ook t-
shirt voor kleine kinderen.  

Erik Keijzer, clubpromotie met een stand bij externe evenementen. Henri ligt toe dat 
bijv. Budel € 400 kost om te staan, is niet rendabel. Geschorste auto’s mogen volgens 
Erik de Bont daar ook rijden omdat de organisatie daar een ontheffing voor heeft met 
de regels van de FEHAC.  

Terreinen.nu is een site waar ook veel terreinen terug zijn te vinden. NIMAG doet 
weinig voor reclame 4x4, budget is daar meer op de normale auto’s gericht.  

Henk Boot of er nog folders zijn om rond te delen.  

Niels Piso of er met Facebook niet meer te doen is. Henri is alleen voor leden, niet 
openbaar toegankelijk. Niels bijvoorbeeld toch wat meer openbaar maken en 
bijvoorbeeld evenementen daar openbaar maken waarop je meer leden kan krijgen. 
Bestuur gaat kijken of Facebook meer gebruikt kan worden.  

Om 16:15 uur sluit de vergadering. 


