
Verslag algemene ledenvergadering over 2018, gehouden op 24 
februari 2019 te Ermelo. 

aanwezige leden: Renee Berends, Erik de Bont, Laura Eilander-Hamber, 
Loes Gorzeman-Merkx, Hans ter Horst, Erik Keijzer, Ronald vd Meer, 
Aldert Montagne, Gert Veer, Willem van Weerdenburg, Willem en Erik de 
Zeeuw. 

Opening voorzitter om 14:20 uur. 

Sinds 2005 al op strand Horst, toen met een evenement van de Rhino 
Club.  Verslag gaat over 2018, afsluiting van het afgelopen jaar. 
Ledenaantal is stabiel op 100 stuks. Leden komen niet altijd bij alle 
evenementen, maar gelukkig komen er altijd wel een “harde kern” die 
bij onze evenementen komen.  
4 jaar geleden financieel zaken tegen het licht gehouden. Situatie is 
goed. Afgelopen jaar mooie ritten mogen rijden, dank aan Niels Beelen, 
Hans ter Horst en Jeroen Jansen. Zij gaan de komende ritten ook weer 
uitzetten. Leen en Loes ook weer bedankt voor hun inzet en organisatie 
van de rit. 

Vaststelling algemene ledenvergadering van 4 maart 2018, deze wordt 
goedgekeurd.  

Verslag secretariaat: 
Leden begin 2019 100 leden, dit was in begin 2018 93 leden, per saldo 
er 7 leden dit jaar erbij. Het aanmelden gaat vrij makkelijk met de 
nieuwe website. Deze website is sinds eind 2018 vernieuwd, voordeel is 
dat hij nog beter beveiligd is, nadeel is dat inloggen wat meer werk kost. 
De website moet nog aangepast worden in verband met de Algemene 
Verordering Gegevensbescherming (ALV), dit is een wet die sinds mei 
2018 van toepassing is. 
Inschrijving trials en puzzelritten moet er op gelet worden dat de juiste 
naam op het uitslagformulier staat, kost vaak extra uitzoekwerk omdat 
men vaak alleen de voornaam invult. Hier gaan we strenger op letten, 
geen juiste naam of zoekwerk is dat dit formulier niet meegeteld gaat 
worden. 
Verzoek om ook de contributie in het vervolg via de link IDEAL te gaan 
betalen, dit jaar niet gebeurd waardoor er mensen ten onrechte een 
herinnering hebben gehad.  Ook straks bij het voorjaarsweekend zullen 
via de website gaan gebruiken voor aanmelding en betaling. 

Verslag penningmeester Willem Bouwman. Verslag van de kascommissie 
ligt ter inzage. Ronald van der Meer vraagt of we stabiel zijn gebleven, 



volgens Willem hebben we zelfs wat overgehouden. Vorig jaar een goede 
sponsor gehad, iemand had wat zaken voor de club gemaakt, dat scheelt 
weer in het geld, dus namens de penningmeester bedankt. Het saldo van 
de bank is gelukkig ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk gestegen. 
IDEAL kost € 1,08 per betaling, dus als je zelf overmaakt scheelt dit 
kosten, maar via IDEAL scheelt werk voor de administratie van het 
secretariaat. 

Verslag kascommissie Erik Keijzer en Erik de Zeeuw, Erik de Zeeuw doet 
verslag, alles klopte, iemand had teveel betaald, dat was weer terug 
gestort, ging om een vrij groot bedrag. Erik bedankt Willem voor de 
ontvangst bij hem thuis. 

Benoeming van de nieuwe kascommissie, Erik Keijzer blijft zitten, Mark 
van Aggelen was reserve wordt nu lid de kascommissie, reserve wordt 
Hans ter Horst.  

Ingekomen stukken, Pieter van Ruiten heeft zich afgemeld, Henk Witters 
kon i.v.m. familieomstandigheden ook niet komen. 

Bestuurssamenstelling 2019. Vorige ALV hebben we aangekondigd om 
een schema op te gaan stellen, volgens de statuten moest er een rooster 
komen van aftredende bestuursleden, maar dat was er niet. Voorstel is 
om af te treden volgens volgend rooster: 

2019 Rene Veerman 
2020 Henri Berends 
2021 Willem Bouwman 
2022 Martin Struijs 
2023 Arjan Scheer 
2024 Ab Veerman 

Henri vraagt de vergadering om indien iemand zich beschikbaar wilt 
stellen als een aspirant bestuurslid als een soort stage mee te laten 
draaien voor een jaar. Rene Veerman is dit jaar aftredend, maar stelt 
zich weer beschikbaar. Mocht een bestuurslid tussentijds zelf willen 
stoppen dan moet dit ook mogelijk zijn. 
De vergadering stemt hierover, er zijn geen tegenstemmingen, dus 
voorstel wordt aangenomen. 
Hans ter Horst vraagt als iemand belangstelling heeft hoe dit werkt. 
Wordt in de eerstvolgende nieuwsbrief verder toegelicht.  
Rene Veerman blijft dus in functie. 



Voorlopig jaarprogramma 2019 
17 februari was de eerste puzzelrit Nistelrode 
24 februari 2019 Algemene Leden Vergadering 
31 maart 2019 Puzzelrit omgeving Ommen 
14 april 2019 trial Boxmeer 
30 mei t/m 2 juni 2019 Fursten Forrest, Furstenau 
30 juni 2019 Trial Landsard Veldhoven 
juli vakantiemaand 
25 augustus 2019 Nader te bepalen, waarschijnlijk een trial, kan zijn dat 
dit Arendonk zou zijn, maar daar gaan ze bouwen. 
15 september 2019 Trial ’s Gravenzande 
20 oktober 2019 Trial Rilland Bath 
17 november 2019 puzzelrit in Salland 
15 december 2019 Kerstrit Goirle/Tilburg 

Henri geeft nog een overzicht van andere evenementen, buiten de club, 
waaronder bijvoorbeeld 4x4 Beach in Katwijk, inschrijving gaat hier altijd 
snel, 24 maart 4x4 vakantiebeurs in Loon op Zand, 29-30 maart 4x4 
beurs in Kalkar, 20-23 juni Abenteuer Allrad Bad Kissingen, 4-6 oktober 
Offroad Budel, 11-13 4x4 fest.it Carrara Toscane It, 16-17 november 
Dima 4x4 Offroad Beurs Lommel 

Uitreiking bekers clubkampioenschap 
Puzzelrit Geert van Amstel 
SJ Trial Willem van Weerdenburg 
Jimmy/Vitara Trial Henri Berends 
Proto Trial Erik de Bont 
Rene Veerman wil de puntentelling aan gaan passen, nu is 5-1 nu 12 tot 
1 dus de groep wat groter maken. Willem Bouwman meldt dat mensen 
van proto naar SJ nogal eens meerijden met dezelfde auto, dit mag niet.  

Rondvraag: 
Willem van Weerdenburg, trial of er voldoende maatstokken zijn en 
hamers, pennen om in de grond te plaatsen zijn voldoende, deze zijn er 
voldoende. Henri vraagt of iemand nog een neuswiel heeft voor de 
aanhangwagen, de huidige is gammel. Voor de banden van de 
aanhangwagen rijden we even bij Erik de Bont langs.  

Erik de Zeeuw, familie Beelen had vorig jaar ook al over, een ander 
terrein in Duitsland of dat wat voor ons is terrein Ekstertal. Arjan ligt toe 
dat er geen kampeermogelijkheden zijn en niet duidelijk is of er vrij 
rijden is. Wellicht is dit een alternatief voor een zomers uitje in juli 
vakantiemaand. 



Erik de Bont opmerking over de puzzelrit ander puzzelelementen, de rit 
in Goirle, met vragen. Of dit vaker gaat voorkomen, dus combinatie van 
foto’s en letters. Letters hangen altijd onverhard rechts.  

Henri sluit de vergadering om 15:25 uur. 


