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Verslag algemene ledenvergadering 2019 
 
 

1. Opening 
Jan van Ruijven opent de vergadering om 13.00 uur. Er zijn 34 personen aanwezig, waarvan 
27 stemgerechtigd. Peter de Jong is ziek, Gerard Dolfing, Raymond des Bouvrie, Charlotte 
Zwakman hebben zich afgemeld.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen. Aanmelden via de site voor de vergadering is niet goed gegaan. Een aantal heeft geen 
bevestiging ontvangen.  
 

3. Goedkeuring notulen ALV 2018 
Worden goedgekeurd. Niemand heeft een opmerking. 
 

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

5. Jaarverslag penningmeester 2018 
Hans laat een overzicht zien van begroot, werkelijk en resultaat van het afgelopen jaar. We 
zien een positief resultaat over het afgelopen jaar.  
Opmerking: als je lid wordt van de KNAC, geef dan bij de KNAC aan dat je lid bent van de 
KGCN, dan krijgen wij als club een vergoeding (€ 12,50 per lid).  
We hebben in totaal € 960,- overgehouden. Vraag: hoe komt het dat er minder is uitgegeven 
dan begroot voor de ritten. Dit komt door de creativiteit van onze leden, sponsoring etc. Er is 
extra uitgegeven voor de website, we hebben een extra website laten ontwikkelen voor het 
buitenlandjubileum. Buitenlandse clubs zouden deze website van ons kunnen overnemen 
voor een zacht prijsje.  
We hebben uiteindelijk een positief resultaat van € 680,-. We hebben een eigen vermogen 
van € 30.000,-.  
 

6. Verklaring kascontrole commissie 2018 
Bert-Jan van Bolhuis komt naar voren. Heeft de controle uitgevoerd met Pierre Gillissen. 
Hulde voor het snelle aanleveren van de stukken. Doordat Hans de stukken snel kon 
aanleveren betekent dit dat alles op orde is c.q. is bijgewerkt. Hans krijgt applaus voor zijn 
vele werk.  
 

7. Voorstel tot decharge verlening bestuur voor het jaar 2018 
Bert-Jan stelt de vergadering voor om het bestuur te dechargeren. De vergadering volgt dit 
voorstel unaniem, waarna het bestuur decharge wordt verleend.  
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8. Verkiezing leden kascontrole commissie 
Pierre zou dit jaar aftredend zijn, stelt zich herkiesbaar. Peter Bakker is reservelid. Bert-Jan is 
niet aftredend. Vergadering stemt in met het aanblijven van Pierre. In onze statuten staat dat 
leden van de kascontrole niet hoeven af te treden. Bert-Jan en Pierre blijven aan.  
 

9. Begroting 2019 
Hans laat een overzicht zien van de begroting 2019. Hans is blij met de tips die de leden van 
de kascommissie hebben gegeven. Hans heeft dit ter harte genomen. Bijvoorbeeld trek 
dingen uit elkaar. Dit heeft er toe geleid dat de begroting 2019 bijvoorbeeld inclusief 
jubileum is. Deze is apart weergegeven. De aangegeven sponsoring is een tussenstand tot nu 
toe. Voor het jubileum hebben we wat sponsoring voor elkaar gekregen. Voor ons 
routeboekje hebben we ook weer sponsoring. Tot nu toe hebben we  € 550,- aan sponsoring 
bij elkaar gekregen voor het jubileum.  
Vraag: contributie, er wordt in de begroting wel rekening gehouden met nieuwe leden, maar 
niet met leden die opzeggen. Maar de opzeggers, hebben al de contributie betaald, dus dat 
zie je niet terug in de begroting. Vraag: waar komen de kosten Mollie en Paypal vandaan? 
Voor internationaal jubileum kon de betaling via Paypal gedaan worden. Inmiddels is PayPal 
van de site gehaald, want Paypal kost geld. Bij het aanmelden voor PayPal als club, is er 
ergens een vinkje niet ‘aangezet’ waardoor we voor elke betaling moesten betalen. Fout 
wordt niet nogmaals gemaakt.  
Vraag: waarom zijn de kosten voor bestuur zo laag, we vergaderden eerst bij George, nu 
doen we dat bij Rein Bonhof, dus hebben we geen kosten meer. De vergadering vindt dat we 
als bestuur best de kosten voor hapje en drankje tijdens de vergadering mogen indienen. 
Kilometers worden wel vergoed, de rest doen we niet. Vinden het heel normaal dat er kosten 
voor versnapering zijn, maar we hebben als bestuur besloten, de kosten niet te declareren. 
Vraag: in de begroting is regulier onderhoud voor de site laag ingeschat, waarom?  We 
hebben er niet veel kosten aan. Is goed geregeld met Ben, mochten we tegen grote kosten 
aanlopen voor de site, dan doen we niks buiten de ALV om.  
We gaan nu alvast weer reserveren voor het 30 jarig jubileum.  Moeten we die € 1.500,- dan 
niet indexeren? Nog niet.  
 
Graag contributie betalen via automatische incasso als het kan!! De rekening voor de 
contributie wordt niet meer bij de Ghia Varia ingesloten, want dit wordt niet gelezen. Bij 
automatische incasso betaling, komt een mail op de site en krijgen de leden geen rekening 
meer. Mensen die niet via automatische incasso betalen, krijgen een rekening in januari. Er 
zijn op dit moment 76 mensen die niet automatisch betalen. Voorstel: degene die 
automatisch laten incasseren, daarvoor zetten we  een bericht in de Ghia Varia en wordt het 
bedrag afgeschreven. Dit voorstel wordt geaccepteerd door de vergadering. De rest krijgt 
een rekening. Vraag: Hans, je bent er veel extra tijd aan kwijt, is dit kostendekkend? Qua tijd 
niet, je moet steeds bijhouden of er al betaald is, herinnering sturen, etc.  
 

10. Voorstel contributie 2020 
De contributie wordt niet verhoogd. 
 

11. Voorstel evenementenkalender 2019 
Marianne neemt het afgelopen jaar door qua evenementen. Noemenswaardig is dat de 
familie Cevaal net lid was en al een rit wilde organiseren. Dat gebeurt niet vaak, dus we 
waren er dankbaar voor. Tijdens de rit hadden we een stop bij Schulp sappen, die inmiddels 
ook adverteerder geworden is in ons blad. Marianne bedankt de leden voor hulp voor het 
organiseren van ritten. Blij dat dit gebeurt. Tendens is dat leden tot het allerlaatste moment 



KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND  
  

 

wachten om zich op te geven voor een rit. Dit is lastig voor locaties en 
voor reserveringen. Oproep: schrijf je wat eerder in voor een rit.  
Nieuwe evenementen: 
Jan neemt het nieuwe (lopende) jaar door. 
2019 Is ons Jubileumjaar, 25 jaar is toch wel een mijlpaal. Om een en ander te organiseren is  
een jubileumcommissie opgericht. In het bestuur is besloten dat we het niet alleen willen 
organiseren. Jan noemt de mensen die in de jubileumcommissie zitten. Het vieren van het 
jubileumjaar wordt verspreid over 3 evenementen. Voorjaarsrit in mei, het internationaal 
treffen in september en de najaarsrit in oktober, welke tevens de eindejaarsbijeenkomst is. 
Het vieren van het jubileumjaar verspreid over 3 evenement is expres gedaan, zodat we alle 
leden de gelegenheid geven om aanwezig te zijn. De ritten zijn daarom verspreid over het 
land. Wilko komt naar voren om enige uitleg te geven over de voorjaarsrit. Er zijn nog niet 
veel aanmeldingen. Geef je snel op, dit i.v.m. reserveringen. Hellen komt naar voren om 
uitleg te geven over het internationaal treffen. Omdat het treffen snel vol zat is geprobeerd 
om extra kamers te reserveren, dat ging niet meer, het hotel zat vol. Vraag: kunnen we op 
zaterdag alleen de rit rijden? Dit is niet mogelijk. We hebben als organisatie en bestuur 
bedacht, qua infrastructuur, inschrijving, ontvangst en hotel om het treffen als pakket (lees 
weekend) aan te bieden. Een en ander is ingewikkeld qua organisatie, vandaar deze keus. 
Wat wel mogelijk is, is dat mensen kunnen komen kijken, we maken er reclame voor en er 
komen veel auto’s. We hebben een hoofdsponsor, Volkswagen Wolfsburg. Uit hun speciale 
verzameling komen 5/4 prototypes Karmann naar ons treffen. Zij zorgen voor een prachtige 
presentatie. Tevens nemen zij een replica op schaal mee. Er komen vier mensen mee uit 
Wolfsburg, zij zijn specialist zodat zij vragen over techniek etc. kunnen beantwoorden. Vraag: 
wie betaalt dit? De club heeft hier geen kosten aan, dit wordt geheel gesponsord. Wij krijgen 
ook een goodie bag, Jan laat hem zien, maar nog niet wat er in zit. Zij maken een brochure 
speciaal voor ons jubileum. Onze tekst wordt daarin verwerkt. De folder komt op naam te 
staan van onze club. De brochure wordt in het Duits en Engels opgesteld, niet in het 
Nederlands, omdat de meesten met de genoemde talen uit de voeten kunnen. Gert geeft 
aan dat het uitnodigt voor landelijke publiciteit. Hellen roept op tot extra sponsoring. Wie 
goede contacten heeft met een mogelijke sponsor, mag zich melden bij Hellen. Jan maakt 
nog reclame voor de najaarsrit. Is ook te boeken als weekend. Als je het hele weekend wilt 
komen, dan wel graag vroeg aanmelden, dit in verband met de reservering van het hotel. Het 
Novotel heeft een speciale prijs gemaakt voor ons en die is geldig tot 25 april.  
 

12. Jaarverslag Ledenadministratie 
Rinus doet een verslag. Er waren in 2018 328 leden. Er zijn wederom een aantal royementen 
geweest. Wat is de reactie van mensen die geroyeerd worden. We krijgen wel eens een 
spijtoptant, die dan toch lid wil blijven. Sommigen reageren helemaal niet op een royement.  
 

13. 3e Uitwerking Beleidsplan 2015-2020 
Jan doet een verslag hoever het hier mee staat. Het aantal leden blijft een aandachtspunt. 
Wij zijn een landelijke type club, daardoor is het lastig om leden te vinden. We zijn daar niet 
uniek in, ook andere clubs hebben hier last van. Oorzaak is vergrijzing. Waar gaan de auto’s 
naar toe bij opzegging? Landelijke trend is dat deze naar het buitenland gaan. Restaureren is 
zeer kostbaar als je het niet zelf kan. Rijders en lezers zijn onze grootste groepen. Daar doen 
we dan ook het meest voor. PR is door het uitvallen van ons bestuurslid PR, Vincent Peters, 
het afgelopen jaar een beetje in het de slop geraakt. We hebben de taken op dit moment 
verdeeld in het bestuur, maar zijn dus nog op zoek naar een bestuurslid PR. De Nieuwsbrief 
voorziet duidelijk in een behoefte. Het afgelopen jaar hebben we een 7-tal verstuurd.  
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14. Clubblad Ghia Varia 

Rinus neem Peter waar, die i.v.m. ziekte afwezig is. George blijft lid van 
de redactiecommissie. Voorblad is onlangs gewijzigd, inhoud is ook enigszins gewijzigd. Blad 
is constant in ontwikkeling. Geen verdere opmerkingen.  
 

15. Periodieke bestuursverkiezing. 
Marianne is aftredend en niet herkiesbaar. Zij heeft de functie 3 jaar bekleed. Zij heeft dat 
met groot enthousiasme gedaan. Wij zijn daar als bestuur altijd zeer blij mee geweest. 
Caroline Marcussen wordt voorgedragen door het bestuur als vervanger van Marianne. Zij 
heeft reeds een aantal bestuursvergadering bijgewoond.  Caroline wordt unaniem gekozen 
door de aanwezigen. Er wordt afscheid genomen van Marianne. Zij krijgt een cadeaubon met 
een fles wijn in een goodie bag. Marianne doet nog een afscheidswoordje. Zij geeft aan, als u 
een kans krijgt neem plaats in het bestuur of in een commissie. Tenslotte maken we met z’n 
allen de club. Voor Marianne was het de manier om mensen te leren kennen. Meedenken 
om de club verder vorm te geven.  
Vincent Peters heeft zijn functie als bestuurslid om privé redenen neergelegd. Er is geen 
vervanger voor gekomen, tot op heden. Jan vraagt of er iemand is in de vergadering die deze 
functie op zich wil nemen. Er dient zich niemand aan. Er is al veel voorwerk gedaan. En het is 
ook leuk om te doen. Nico Zwakman is aftredend en herkiesbaar. Nico wordt met unanieme 
stemmen herkozen. Dit wordt zijn derde termijn.  
 

16. Rondvraag 
Gert stelt voor om de locatie voor de ALV voortaan in Spijk te houden. Dit ligt lekker centraal 
in het land. Verder geen rondvraag meer.  
 

17. Sluiting 
De vergadering wordt wederom afgesloten door de volgende vrijwilligers te bedanken voor 
hun werk en inzet voor de club: George Steur (redactie commissie,) Ronald Engelenburg (ter 
beschikking stelling ruimte opslag stand materiaal), Dick Loenen (technische ondersteuning), 
Cees Schultz (technische ondersteuning), Pierre Gillisen (kascontrole), Bert-Jan van Bolhuis 
(kascontrole), Vincent Peters (bestuurslid PR), Charlotte Zwakman (stand bemanning AWF), 
Rein Bonhoff (bloemen t.b.v. stand AWF), Dirk van der Zwan (bemanning stand AWF en IKW), 
Caroline Marcussen (websitecommissie), Gerard Dolfing (columnist Ghia Varia). Zij krijgen, 
voor zover aanwezig, een presentje uitgereikt. De rest krijgt dit op een later moment.  
 
Bert-Jan staat op om namens de aanwezigen het bestuur te danken voor het vele werk wat 
zij verrichten en stelt voor dat de bestuursleden een keer uit eten gaat met hun partner, op 
kosten van de club. De aanwezigen ondersteunen unaniem dit voorstel. Een applaus volgt.  
 
De vergadering wordt gesloten om 15:40 uur. 

 
 

 

 


