
Verslag algemene ledenvergadering (ALV) op 28 februari 
2016, lokatie Ermelo. 

aanwezige 12 leden: Ronald vd Meer, Willem de Zeeuw, Erik de Bont, Hans ter Horst, 
Richard de Rooij, Loes  Gorzeman, Gert Veer, Henk Witters, Hans van der Wel, Erik de 
Zeeuw, Sjoerd van Beelen, Thijs van Beelen. 

Bestuur voltallig aanwezig 

Opening vergadering 14:30 uur door Henri. 

Verschoven ledenvergadering naar februari ipv januari ivm vakantie’s. Teruglopende 
belangstelling voor de ALV, ook voor evenementen. Afgelopen jaar 
contributieverhoging met variabel deel per evenement van € 5,00, ook bestuur heeft 
uitgaven beperkt. Behalve wat opzeggingen komen er ook nieuwe leden gelukkig bij. 
Henri heeft diverse evenementen voorbij moeten laten gaan ivm ski-ongeval. Zelf 2e 
helft van het jaar wel actief bij uitzetten van puzzelritten bezig geweest. Enkele leden 
zelf ook puzzelritten uitgezet, Jeroen Jansen, Gerard van Hoof, Leen en Loes 
Gorzeman, Henk Witters en de groep Goirle. 

Verslag ALV van afgelopen jaar 25 januari 2015. 
Geen bijzonderheden vanuit de leden 

Verslag secretariaat. 

91 leden momenteel, vrij stabiel ledenaantal sinds 2012. Forum op de site bekijken of 
deze nog zin heeft, wordt weinig gebruikt, mogelijkheid via Facebook meer benutten 
en wellicht kijken of er wat meer met fotoalbum gedaan kan worden 

Verslag penningmeester. 

Kas, flink bezuinigd, inkomsten en uitgaven nagenoeg gelijk. Ledenaantal op grond 
van de betaling lijkt wel gehalveerd, oftewel er zijn nog weinig betalingen binnen 
(ongeveer 40 leden hebben nu betaald).  
Komend jaar proberen we het weer een gezond financieel jaar te houden. 

Kascommissie. 
Erik de Bont en Hans ter Horst, kascontrole was goed, decharge verlenen aan 
penningmeester.  

Benoeming nieuwe kascommissie:  
Erik de Bont en Hans ter Horst zijn volgend jaar weer beschikbaar, Erik de Zeeuw is 
reserve. 

Ingekomen stukken: 
Vooraf geen. Op de vergadering Erik de Bont opmerking over lidmaatschapskaarten 
om bijv bij JeeBee met korting te mogen rijden. Erik de Bont biedt aan om 
lidmaatschapskaarten te maken. Wordt nog verder met bestuur besproken. 



Toelichting jaarprogramma 

Afgelopen jaar wat evenementen niet doorgegaan, oa Middelbeers, laatste moment 
niet doorgegaan. Veel andere clubs rijden in de omgeving van Tilburg, druk op dat 
gebied. Roadbooks, Stan Troost, rijden veel in die omgeving, reden vroeger in 
Limburg. Vooral door die verenigingen lange ritten (24 uurs rit 500 km bijvoorbeeld) 
zorgen voor hogere snelheden, met name door mensen met een 4x4 uit Belgie.  

Augustus Landgraaf niet doorgegaan, 18 oktober Markelo, Bleiswijk volgens Erik de 
Bont was het door het gebeuren in Haaksbergen afgezegd, Markelo laatste moment oa 
door prijzen de verdriedubbeld waren. Uitgeweken naar Rilland Bath. 

Pauze. 

Voorlopig jaarprogramma 

28 februari jaarvergadering 
20 maart puzzelrit Brabant Vlierden (regio Deurne) 
17 april trial Boxmeer 
13 tm 16 mei voorjaarsweekend Pinksteren FP Mammut Stadoldendorf 
mogelijk nog extra evenement in de maand juli, info volgt nog vanuit de vereniging. 
19 juni trial de Landsard in Veldhoven 
juli vakantiemaand 
27/28 augustus zomerweekend in Landgraaf (definitief) 
18 september trial ’s Gravenzande, onder voorbehoud, afgelopen jaar wat problemen 
met de shovel/kraan, weet niet of deze mensen weer mee willen werken. 
16 oktober Rilland Bath trial 
20 november puzzelrit Nistelrode (Jeroen Jansen) 
11 december Kerstrit Goirle/Tilburg (of eventueel een week later) 

geen clubevenement maar toch wel vermeldenswaardig 
13 maart 4x4 vakantiebeurs Experience Island Tilburg 
26-29 mei Abenteur Allrad, Bad Kissingen 
7-9 oktober Offroad Budel (kan ook met auto’s zonder APK of geschorst, mits 
aangemeld) 

Uitreiking bekers clubkampioenschap. 
Jacques Boeve puzzelritten 
SJ klassement Sjoerd Beelen 
Jimny/Vitara Thuis Beelen 
Proto Erik de Bont 

Rondvraag 
Loes Gorzeman, Ideal niet duur om mee te betalen, nee, 50 cent per transactie 

Hans ter Horst, met de Kerst kerstkaart met verzoek om te betalen, gebeurd ook bij 
andere clubs. Toelichting Henri, traditionele post vermijden ivm kosten. Of een 
Kerstmail met betalingsverzoek. 

Henri heeft ook pas verzoek gehad van oud leden of ze ook in de mailing mogen. Idee 
om oudleden op de hoogte te houden, nemen nog verder door met bestuur. 

Leen Gorzeman, naam goed vermelden.  

Sluiting vergadering om 15:50 uur


