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Verslag algemene ledenvergadering 2020 
 
 

1. Opening 
Jan van Ruijven opent de vergadering om 10.00 uur. Er zijn 51 personen aanwezig, waarvan 
30 stemgerechtigd. Gerard Dolfing, Henk Langhout en Otto Wassenberg hebben zich officieel 
afgemeld. 
Jan doet een korte inleiding betreffende de Corona crisis en geeft aan dat het allemaal een 
rare tijd is, maar dat we als bestuur ons best doen om zoveel mogelijk te organiseren wat 
binnen de regels van het RIVM mogelijk is. De ALV is corona-proof georganiseerd.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen.  
 

3. Goedkeuring notulen ALV 2019 
Worden goedgekeurd. Niemand heeft een opmerking.  
 

4. Beknopt jaarverslag voorzitter 
Jan vraagt of iemand opmerkingen heeft. Niemand heeft opmerkingen of vragen.  
 

5. Jaarverslag penningmeester 2019 
In verband met de snelheid van de vergadering, hebben de deelnemers enige informatie per 
mail toegestuurd gekregen. Hans neemt een en ander door met de aanwezigen. Daarin is ook 
aandacht voor het jubileumweekend van vorig jaar. Een grote kostenpost is de Ghia Varia, 
maar dat is wel ons uithangbord. Uitgaven website is iets meer geworden dan begroot, maar 
er bleef wat geld op de begroting over zodat dit geïnvesteerd kon worden in de website. 
Potje onvoorzien is gebruikt voor een boete die we hebben ontvangen omdat we een foto op 
onze site hebben gebruikt die afkomstig was van het ANP, wat niet was toegestaan. Met hulp 
van de Fehac hebben we de boete wat naar beneden kunnen krijgen.  
Bij besluit van de ledenvergadering zijn de bestuursleden uit eten geweest. Vraag uit de zaal: 
wat is Molly, Hans legt uit dat dit de kosten zijn die we moeten betalen omdat we een PIN 
apparaat hebben. Vraag uit de zaal: er is een reservering gedaan voor het komend jubileum, 
is hetzelfde bedrag als vorige keer, maar in 2024 zijn de prijzen gestegen. Klopt, maar we 
proberen binnen het budget te blijven.  
 

6. Verklaring kascontrole commissie 2019 
Bert-Jan neemt het woord. Pierre en Bert-Jan hebben de boeken bekeken. Hebben dat in 
januari gedaan tijdens het KWF. Hans de Vries had hen van tevoren de stukken toegestuurd. 
Boeken zijn correct en goed ingevuld. Complimenten aan Hans. Geen omissies kunnen 
vinden. Bert-Jan heeft aangegeven om een ander boekhoudprogramma te gebruiken. Bert-
Jan heeft aangegeven dat hij hulp wil verlenen aan de penningmeester indien gewenst.  
 

7. Voorstel tot decharge verlening bestuur voor het jaar 2019 
Bert-Jan stelt voor om decharge te verlenen aan het bestuur en dat wordt overgenomen 
door de aanwezigen.  
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8. Verkiezing leden kascontrole commissie 
Bert-Jan wordt herkozen. Pierre is aftredend en niet herkiesbaar. Jan vraagt de vergadering 
of iemand zich kandidaat wil stellen. Chris Budde stelt zich kandidaat en wordt met algemene 
stemmen gekozen.   
 

9. Begroting 2020 
Is opgesteld eind 2019. Hans geeft een overzicht. Dit jaar zijn er nog niet veel uitgaven 
geweest, behoudens de vaste kosten die we hebben, als Molly, Ghia Varia etc.  
Eigen vermogen: We hebben een hoog eigen vermogen van € 20.000,-. Het bestuur heeft 
uitgezocht dat we jaarlijkse vaste kosten hebben van ongeveer € 7.000,-. Dit zijn kosten voor 
lopende abonnementen en verzekeringen. Hiermee kunnen we stellen dat ons eigen 
vermogen niet hoger hoeft te zijn dan € 10.000,-. Ter controle is dit nog voorgelegd aan de 
Fehac, die hierin meeging. Er wordt in stemming gebracht om het eigen vermogen in te 
krimpen naar € 10.000,-. Wat we met de overige 10k gaan doen wordt vastgelegd in een 
beleidsplan. Uit de zaal komt de opmerking om het eigen vermogen eerst in te krimpen tot  
€ 5000,-. Dit krijgt bijval van velen uit de zaal, waarna wordt besloten, na stemming het eigen 
vermogen in te krimpen tot € 15.000,-. In het nieuwe beleidsplan zal een voorstel worden 
gemaakt hoe we omgaan met de vrijgekomen € 5000,-.  
 

10. Voorstel contributie 2021 
Het voorstel is de contributie niet te verhogen. Dit wordt met algemene stemmen 
aangenomen.  
 

11. Restant evenementenkalender 2020 
Caroline neemt het afgelopen jaar even door. Noemenswaardig is het jubileumweekend, een 
heel weekend met veel auto’s uit binnen en buitenland. Was zeer geslaagd.  
Caroline maakt van de gelegenheid gebruik om onze voorzitter Jan te danken voor zijn inzet 
voor de club op velerlei vlak. Namens het bestuur krijgt hij een fles wijn en een 
toertochtboeken aangeboden. Jan is zeer verrast en dankt het bestuur voor de kado’s en 
lovende woorden. Heeft fantastisch samengewerkt met het huidige bestuur. 
Dit jaar begon normaal, zoals altijd gestart met het KWF, maar daarna was het door COVID-
19 niet mogelijk evenementen te laten doorgaan. Caroline geeft aan wat er dit jaar nog gaat 
gebeuren, mits de regels dit toelaten. De estafetterit wordt door Caroline aan geprijsd . 
Daarnaast geeft ze aan dat er een virtuele rit heeft plaatsgevonden. Alle leden hebben de 
link naar dit filmpje ontvangen via email. Daarnaast zal er nog een najaarsrit komen en een 
afsluitende borrel.  
 

12. Jaarverslag Ledenadministratie 
In verband met het kort houden van de vergadering, is Rinus Coert niet aanwezig en zal dit 
onderwerp beknopt worden behandeld. Hans neemt even door dat er 337 leden actief zijn. 
Hij en Rinus hebben een kwaliteitsslag gedaan in verband met contributie. Er zijn nog 32 
leden die geen automatische incasso hebben, dit is een verbetering, we komen van 100 af.  
 

13. Evaluatie Uitwerking Beleidsplan 2015-2020 
Jan doet een evaluatie van het beleidsplan. Geeft nog even aan wat er allemaal verbeterd is. 
Belangrijkste is website, Ghia Varia, flyers en we staan op beurzen. Dit alles met als doel het 
ledenaantal op pijl te houden of te verhogen daar waar mogelijk. De clubstand is ook 
vernieuwd en we zijn lid geworden van de KNAC. Voor de binding van leden is ook extra 
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aandacht. We zouden graag meer met commissies willen doen. Dit krijgt al aardig 
vorm,maar dit mag nog meer. Hoe meer leden je betrekt hoe meer draagvlak er is 
binnen de club.  
Er is de wens om de evenementencommissie uit te breiden. Zou mooi zijn als er iemand bij 
komt om te helpen. Hetzelfde geldt voor de PR commissie. Zou mooi zijn als onze PR-man 
ook een maatje krijgt. Er wordt vanuit de zaal een suggestie gedaan voor twitter en 
instagram. Dit doen we op het moment niet. We hebben er niet de mankracht voor om dit 
regelmatig bij te houden. Facebook wordt wel bijgehouden maar daar wordt weinig mee 
gedaan door leden. Tevens is er een nieuwsbrief voor de leden opgestart. Deze wordt 
opgesteld en verspreid als daar aanleiding voor is.  
 

14. Clubblad Ghia Varia 
We gaan over van de huidige drukker naar een nieuwe. Dat betekent een flinke 
kostenbesparing. Peter maakt dit jaar nog vol en zal dan worden opgevolgd door Ruben van 
de Goor. Bij de nieuwe drukker zal de Ghia Varia dan geheel in kleur zijn. Een hele 
verbetering, ook voor de adverteerders. Het afgelopen jaar zijn er veel artikelen aangeleverd, 
waardoor het blad telkens goed gevuld is geweest.  
 

15. Periodieke bestuursverkiezing. 
Peter de Jong is aftredend, maar wilde nog een jaar door. Wordt officieel in stemming 
gebracht en wordt met algehele stemmen aangenomen.  Zal worden opgevolgd door Ruben 
van de Goor.  
Wilko de Boer zal toetreden tot het bestuur als vervanging van Vincent Peters voor de 
functie van PR. Aanstelling Wilko wordt in stemming gebracht. Wilko wordt met algemene 
stemmen aangesteld.  
 
De vrijwilligers worden bedankt voor hun werk en inzet voor de club: George Steur (redactie 
commissie,) Ronald Engelenburg (ter beschikking stelling ruimte opslag stand materiaal), 
Kees Schultz (technische ondersteuning), Pierre Gillisen (kascontrole), Bert-Jan van Bolhuis 
(kascontrole), Charlotte Zwakman (stand bemanning AWF), Rein Bonhoff (ter beschikking 
stelling vergaderruimte), Dirk van der Zwan (bemanning stand AWF en IKW), Gerard Dolfing 
(columnist Ghia Varia), Rinus Coert (ledenadministratie), Ben Goss (organisatie jubileum rit) 
en Dennis de Vries (IKW). Zij krijgen, voor zover aanwezig, een paraplu met logo uitgereikt. 
De rest krijgt dit op een later moment.  
 

16. Rondvraag 
Is er al een vervanging voor de voorzitter, nee die is er nog niet. Er zijn wel mensen 
benaderd, maar hier is niets positiefs uitgekomen. Als er leden zijn die zich willen aanmelden 
als voorzitter laat het weten.  
Bert-Jan wil graag het bestuur bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar, ook in deze 
moeilijke Coronatijd. Dit wordt met applaus uit de zaal ondersteund.  
 

17. Sluiting 
De vergadering wordt om 11.40 gesloten.  

 
 

 

 


