Notulen ALV 24 JUNI 2017
Le Salon, Tull en ‘t Waal

Aanwezig:
Rob Bellekens, Cees Peek, Chris Hulsbus, Hans Bohlmeyer, Arjen Guikema, Gerald
Willemssen, Guus Beek, Iem Roos, Helga en Jan Janssens-Baan, Irene en Pieter de
Kiewit, Max Westerhof, Michel Coenen, Frans van Zundert, Gerard van Ras, Hans van
Heumen, Eertwijn Oostendorp, Jan van de Boogert, Ian Hulsbus, Marco Schrijver, Joris
Mulder, Albert Jan Bulder, Harrie de Bliek, Rob Hoen, Gerbrand van der Doorn, Nico
Hartog, Ben Lamers, Jan de Wit, Bert Blacquière, Kees van der Donk.
Met kennisgeving afwezig:
Marc van Sambeek, Richard Schmull, Dick Berkman, Leon Juffermans.
Notulist
Kees van der Donk
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester en financiële verslaglegging 2016
7. Verslag kascommissie
8. Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2016
9. Verkiezing kascommissie
10. Vaststellen contributie 2018
11. Begroting 2018
12. Verkiezing bestuursleden
13. Najaarsevenement 10 september 2017
14. W.v.t.t.k.
15. Rondvraag
16. Sluiting

Notulen
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen welkom. De voorzitter
vraagt om een minuut stilte i.v.m. het overlijden van Rob Lageveen.
2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016.
De notulen worden zonder verdere opmerkingen aangenomen.
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5. Jaarverslag secretaris.
Er zijn geen opmerkingen.
6. Jaarverslag penningmeester en financiële verslaglegging 2016.
Het jaarverslag ontbreekt i.v.m. het opstappen van de penningmeester.
Het bestuur vraagt geen decharge omdat dit in december gaat gebeuren.
Over de jaren 2013, 2014 en 2015 is de financiële administratie zoek. Dit moet eerst
opgelost worden.
Guus Beek vraagt wat het bestuur hieraan gaat doen?
De voorzitter antwoordt dat een 2e penningmeester aangesteld gaat worden. De club zit
wat administratie betreft tussen servet en tafellaken in. Enerzijds zijn we een clubje,
anderzijds zijn we een grote club.
Guus Beek vraagt of de administratie digitaal is. Het antwoord luidt bevestigend.
Conscribo is e-boekhoudprogramma waar Guus eerder mee heeft gewerkt, dit gaat
uitstekend.
Gerard van Ras meldt dat de combi penningmeester en administratiebureau een betere
oplossing is. De voorzitter antwoordt dat we lang met deze combi gewerkt hebben maar
dat dit €30.000 per jaar kostte.
De voorlopige cijfers tonen aan dat er geen onverwachte zaken zijn.
Guus Beek vraagt of de kascommissie ook naar de manier van administreren kijkt?
Bert Blacquière meldt dat er in de jaren 80 ook onenigheden zijn geweest met de
financiële administratie. Daarom is destijds de combi administratiekantoor en
penningmeester gekozen. Dit heeft altijd goed gewerkt, daarom verbaast het hem dat
administratiekantoor weg is.
Het bestuur heeft te lang op Marc Vervoort vertrouwd.
Iem Roos meldt dat 2014 goed is afgesloten. En ook 2015 stond onder professioneel
toezicht.
Gerald van Ras zegt dat hij blij is dat er geen rare zaken naar voren zijn gekomen.
Het nadelig saldo voor 2016 bedraagt €16.000, dit heeft met het krimpende ledenaantal
te maken, de bijdrage aan het ICCCR2016, het in gebruik nemen van de nieuwe ruimte
en het inrichten daarvan.
Michel Coenen vraagt of er nog ingaan wordt op de verhoging van de internetcommissie.
De voorzitter antwoordt dat dit van vorig jaar is, tevens was dit ook begroot.
7. Verslag kascommissie.
Dit punt wordt naar december verschoven.
8. Decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid 2016.
Dit punt is nu niet aan de orde.
9. Verkiezing kascommissie.
Jan van de Boogert gaat voor nog een jaar, Eertwijn Oostendorp heeft er nu 2 jaar
ingezeten.
Nico Hartog wordt reserve lid, Guus Beek wordt nieuw lid.
10. Vaststellen contributie 2018.
Het voorstel is om het huidige bedrag te handhaven. De ledenvergadering gaat akkoord.
Nico Hartog stelt voor om handbetalers meer te laten betalen.
Guus Beek meldt dat een digitale factuur met IDEAL betaald kan worden.
Extra kosten blijft altijd een punt. Bij een 2e herinnering kunnen bijvoorbeeld de
incassokosten in rekening gebracht kunnen worden.
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11. Begroting 2018.
Nico Hartog vraagt of de berekening van de contributie wel klopt? Dit klopt, de
contributie is vorig jaar omhooggegaan naar €55,12. Verkiezing bestuursleden.
De secretaris wordt herkozen. De nieuwe penningmeester Marc van Sambeek is nu met
vakantie. De ledenvergadering gaat akkoord met zijn benoeming. Michel Coenen vraagt
waarom het bestuur vertrouwen in hem hebben. Hans antwoordt dat Marc bij het
ICCCR2016 zijn sporen heeft verdiend.
Cees Peek wordt benoemd tot algemeen bestuurslid.
Rutger Voorvelt en André Groeneveld worden bij verstek benoemd. De ledenvergadering
gaat akkoord.
13. Najaarsevenement.
Pieter en Irene de Kiewit presenteren het najaarsevenement.
Er is een aparte parkeerplaats voor de auto’s. Het evenement vindt plaats in de hal. Het
industrieel museum is ook toegankelijk. Tijdens het evenement komt het verenigingleven
centraal te staan. De bedoeling is dat iedere commissie en regio zichzelf presenteert.
Er zijn vrijwilligers nodig! Ook creatieve input is welkom.
Irene meldt dat er assistentie is van een professionele standbouwer.
Michel Coenen vraagt of er posters gedrukt gaan worden? Irene antwoordt dat dit
tegenwoordig makkelijk en goedkoop te regelen is. De voorzitter meldt dat er in de
administratieruimte een presentatieframe ligt.
Irene zegt dat snelle slimme ophang systemen de voorkeur krijgen om tijd te besparen.
Guus Beek zegt dat deze evenementen wellicht gebuikt kunnen worden om nieuwe leden
te werven. Communicatie op Website en LBC gaat goed, via Facebook gaat dit stroef.
Advies aan het bestuur op dit op de hoogte te houden.
Iem Roos zegt dat Veghel de thuisbasis is van supermarktketen Jumbo. De familie van
Eerd zijn autofanaten. Doe hier iets mee.
2e opmerking: op ICCCR2016 en Citrobomiel 2017 was DSTT zeer actief. Wellicht moeten
we dit ook doen.
14. WVTTK.
Er zijn geen punten.
15. Rondvraag.
Nico Hartog. Er gaat veel geld naar de huur. Denkt het bestuur er over na om een pand
te kopen.
Het antwoord luidt nee. Ons vermogen gaat dan in een pand zitten waarmee de
financiële armslag weg is.
Gerbrand van der Doorn meldt dat het lang duurt voordat je informatie krijgt. Hij kan
ook niet inloggen. Dit kan beter. De voorzitter antwoordt dat we hier achter aan gaan.
Jan Janssens-Baan meldt dat hij ook geen lid was, aanmelden duurde lang maar is
uiteindelijk wel gelukt.
Guus Beek: sleutelen door kinderen aan Dafjes. Wellicht een idee voor de ID/DS club.
Benzine 98 gaat verdwijnen. Is dit met additieven op te lossen?
In het kort: in 95 zit alkohol dat vergumd en voor aanslag zorgt. Daarom is het
noodzakelijk alkoholloze benzine te tanken.
Michel Coenen meldt dat hij voorzitter af is van het Citroen Contact. Citroen Contact
organiseert een jongerendag. Verder is er een werkgroep over de toekomst van klassieke
auto’s.
16. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur.
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