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Verslag algemene ledenvergadering KGCN 14 maart 2021 
 
 

1. Opening 
Jan van Ruijven opent de online vergadering om 10.30 uur. Er zijn 24 stemgerechtigden 
aanwezig. Deelnemers konden van tevoren vragen aanleveren. Deze worden behandeld 
tijdens de ALV. Deelnemers zijn tijdens de vergadering niet te zien of horen, alleen de 
bestuursleden zijn in beeld en te horen. Deelnemers kunnen via de knop Q+A een vraag 
stellen. Deze vraag wordt behandeld tijdens de vergadering.  
Jan doet een korte inleiding betreffende de Corona crisis en geeft aan dat dit voor het eerst 
is dat we een online ALV houden via Zoom.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen.  
 

3. Goedkeuring notulen ALV 2020 
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen, deze worden dan ook goedgekeurd en 
vastgesteld.   
 

4. Jaarverslag 
Niemand heeft opmerkingen of vragen. Jaarverslag wordt goedgekeurd.  
 

5. Financiën  
a. Toelichting afgelopen jaar 

Hans licht de rekening van het afgelopen jaar toe. De deelnemers hebben deze 
ontvangen per mail. Er is een positief resultaat op contributie, rente, KNAC-provisie en 
verkoop artikelen. We zijn iets achtergebleven op begroting wat betreft nieuwe leden. 
We lopen fors achter op adverteerders, dat komt omdat we besloten hebben om alle 
advertenties per 1 januari te factureren. Hierdoor zijn hierop minder inkomsten geweest. 
Alle adverteerders hebben een nieuw contract ontvangen, en hebben korting gekregen. 
Dit laatste is mogelijk omdat we fors minder kosten hebben aan de Ghia Varia, we zijn 
namelijk over gegaan naar een nieuwe drukker.  

We kunnen concluderen dat we een goed jaar hebben gedraaid, uiteraard hebben we 

weinig evenementen gehad. We hebben in 2020 toch contact willen houden met de 

leden. We hebben daarom een brief naar alle leden gestuurd met daarin een  geschenk 

in de vorm van een mondkapje met opdruk. De kosten voor de ALV zijn hoger geworden 

dan begroot omdat we de aanwezige deelnemers op kosten van de club een lunch 

hebben aangeboden.  

Resultaat van de rekeningen is dat we een overschot hebben van € 1200,-. Daarnaast 

gaan we, zoals afgesproken in de vorige ALV, € 5000,- investeren van onze reserve. Hoe 

dat volgt nog. Hiertoe gaan we wederom een nieuw 5 jarig beleidsplan opstellen.   
 

b. Verklaring kascommissie 
Bert-Jan neemt het woord. Op 8 februari zijn de stukken gecontroleerd, digitaal dit keer. 
Per mail door Hans op de hoogte gebracht van de bewegingen dit jaar. De kascommissie 
heeft met name gekeken naar hoe verhoudt zich 2019 tot 2020. Door hier een  
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vergelijking te maken is snel te controleren of er afwijkende zaken zijn. Er zijn door de 
kascommissie aanvullende vragen gesteld, die de penningmeester direct en goed kon 
beantwoorden. Geconcludeerd kan worden dat er een uitstekend inzicht gegeven is in de 
financiën en deze op orde zijn. Er zijn geen afwijkende zaken geconstateerd. De 
penningmeester heeft wederom uitstekend werk verricht.  

 
c. Voorstel dechargeverlening bestuur 

De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen over 2020. Dit wordt in 
stemming gebracht. Met algemene stemmen wordt het voorstel overgenomen.  
 

d. Verkiezing kascommissie 
Bert-Jan stelt zich nog een jaar verkiesbaar. Chris Budde stelt zich tevens verkiesbaar. 
Zij worden met algemene stemmen aangenomen.  
 

e. Begroting 2021 
Hans licht de begroting toe. De deelnemers hebben deze toegestuurd gekregen via 
de mail. Ames Classics is helaas gestopt als adverteerder. We hebben er alle hoop op 
dat we extra adverteerders zullen krijgen. Onze bestuurslid PR zet hier vol op in. Bert-
Jan merkt op, kunnen we een andere dealer benaderen om te adverteren, 
bijvoorbeeld de Van Mossel Groep? Dit gaan we zeker meenemen. 
Hans maakt van de gelegenheid gebruik te melden dat er nog petjes, paraplu’s en 
kalenders in de verkoop zijn.  
Vraag: Waarom is er een bedrag voor de ALV begroot voor dit jaar, terwijl deze 
online is?  
Antwoord: Deze begroting is al ruim voor ALV in concept vastgesteld door het 
bestuur, daarom staat deze nog in de begroting.  
Vraag: Waarom is er een bedrag opgenomen voor de technische dag, deze gaat 
waarschijnlijk niet door, door de beperkende COVID-19 maatregelen.  
Antwoord: De technische dag gaat zeker door, in welke vorm hangt af van wat dan 
mogelijk is. Tevens krijgen de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten altijd een 
presentje.  
Vraag: er is een kleine post buitenlandrit opgenomen. Waarom zo’n raar bedrag? 
Vorig jaar bestond de Deense club 25 jaar. De bijeenkomst is niet doorgegaan. We 
willen hen toch een prestentje sturen namens onze club.   
De begroting wordt in stemming gebracht. Deze wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 
Vraag: waar staan de waarden van de artikelen die voorradig zijn? 
Antwoord: Hans heeft deze apart opgenomen, heeft hij nu niet bij de hand. Kan hier, 
indien gewenst, later inzicht in geven.  
 

f. Voorstel contributie 2022 
Het voorstel is de contributie voor 2022 niet te verhogen en gelijk te laten zijn aan 
2021. Dit wordt in stemming gebracht. Dit wordt met algemene stemmen 
aangenomen.  
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6. Ledenadministratie 
 
Rein geeft een toelichting over het afgelopen jaar. Op 31 december 2020 hadden we 338 
leden. Er zijn 16 leden bijgekomen en er hebben er 15 opgezegd. Dat laatste is natuurlijk 
verloop. Het ledenaantal is goed te noemen, ondanks de crisis, kunnen we ons mee 
complimenteren. Rein doet nog een oproep aan de leden die niet per automatische incasso 
betalen om dit in overweging te nemen. Hij en Hans hebben veel werk aan het apart 
versturen van rekeningen en deze te innen. Rein geeft aan dat als er 5 leden overgaan tot 
automatische incasso, hij een sponsorlink zal plaatsen in de Ghia Varia.   
 

7. Evenementen 
a. Evenementen 2021 

Caroline geeft een toelichting op de evenementen voor dit jaar. Als het kan gaan de 
evenementen door. Anders zet het bestuur zich in om een alternatief te organiseren. 17 
april technische dag, kunnen we op 2 manieren invullen. Oude manier of een online 
technische dag. Plannen zijn in ontwikkeling om de technische dag zeker te laten 
doorgaan, mogelijk online. We gaan dat zo professioneel mogelijk aanpakken. 24 april is 
nieuwe datum die is toegevoegd. Het is dan mogelijk om een taxatie via Steijn Taxaties te 
doen. Hopelijk gaat 2 mei de voorjaarsrit door. Als de horeca nog niet open is wordt 
overwogen lunchpakketten samen te stellen. 11 juli de zomerrit, Chris is enthousiast 
bezig. Najaarsrit, ondanks het overlijden van zijn vrouw, heeft Johan van Coesant 
aangegeven deze te gaan organiseren samen met zijn zoon. Einde seizoensbijeenkomst is 
tevens bekend. Daarnaast is er het hele jaar door de Karmann Estafette. Het miniatuur 
autootje is inmiddels bij een aantal mensen geweest. Hij staat nu bij Wilko. Hij popelt om 
deze te overhandigen aan de opvolger. We hebben 18 deelnemers. Hopelijk gaat deze 
estafette nog een paar jaar door. Caroline sluit af met aan te geven dat we zoveel 
mogelijk evenementen laten doorgaan. Het bestuur zal zich inzetten om alternatieven te 
organiseren.  

 
 

8. Redactie & website 
Ruben van der Goor is voorgesteld als opvolger van Peter de Jong. Ruben heeft al een tijd 
meegedraaid en heeft grotendeels de afgelopen Ghia Varia samengesteld. Ruben geeft aan 
dat de overdracht soepel is verlopen, er lag een goede basis. Hij wil eigenlijk een beetje op 
dezelfde manier verder gaan. Ruben doet een oproep aan iedereen om af en toe iets leuks in 
te sturen. Hij heeft recent een leuke bijdrage van Hans Clemens ontvangen, is daar erg blij 
mee. Het is toch een blad voor en door de leden.  
 

9. Periodieke bestuursverkiezing. 
Peter de Jong is aftredend, niet herkiesbaar. Jan van Ruijven is aftredend en niet herkiesbaar. 
Wilko de Boer is aftredend en herkiesbaar.  
Het bestuur draagt voor: 
Voorzitter:    Caroline Marcussen 
Algemeen bestuurslid redactie:  Ruben van der Goor 
Algemeen  bestuurslid PR:  Wilko de Boer 
Algemeen bestuurslid evenementen: Ben Goss 
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Ruben stelt zich voor. Ruben heeft een coupé die hij aan het restaureren is. Zijn 
kandidaatschap wordt in stemming gebracht. Hij wordt met algemene stemmen 
aangenomen.  
 
Ben Goss stelt zich voor. Heeft zelf geen auto’s. Samen met zijn vader heeft hij een landrover 
opgeknapt. Als er geld is koopt hij een Karmann. Zijn kandidaatschap wordt in stemming 
gebracht. Ben wordt met meerderheid van stemmen aangesteld.  
Caroline heeft besloten om van bestuurslid evenementen naar voorzitterschap over te 
stappen. Zij licht haar motivatie toe. Zij wil de bindende factor zijn voor leden en 
adverteerders. Hoopt daar iedereen enthousiast voor te krijgen. Haar kandidaatschap wordt 
in stemming gebracht. Zij wordt met algemene stemmen aangesteld.  
Wilko is tussentijds ingestapt in plaats van zijn voorganger. Deze had eigenlijk nog een jaar te 
gaan. Wilko is vorig jaar gekozen. Heeft een jaar meegedraaid. Heeft dat op een uitstekende 
manier gedaan. Vond het tijd om wat meer te gaan doen. Heeft al veel contact met 
adverteerders en KNAC. Zijn kandidaatschap wordt in stemming gebracht. Hij wordt met 
algemene stemmen aangesteld.  
 
Yasmina Verkaik (partner van Chris Budde) heeft aangegeven dat zij Ben wil ondersteunen als 
commissielid evenementen. Zij stelt zich voor. Heeft wat meer tijd beschikbaar om zich in te 
zetten voor de club, is wel geen lid, maar vindt het leuk om een steentje bij te dragen. 
Caroline heeft haar geënthousiasmeerd. Hoopt met Ben een en ander te organiseren. Zij 
hoopt dat er meer leden zijn die zich als vrijwilliger voor de club willen inzetten, in een 
commissie.  
 
Jan van Ruijven is aftredend en geeft een korte terugblik op zijn bestuurslidmaatschap. Hij 
geeft aan dat bij zijn aantreden er veel werk te doen was. Het is gelukt een goed 
bestuursteam te creëren. Zo is er een meerjaren beleidsplan opgesteld. Veel vernieuwingen 
zijn doorgevoerd, zoals een vernieuwde website, nieuwe huisstijl, etc. Tevens hebben we een 
webmaster en PR aan het bestuur toegevoegd. Hij kijkt terug op een mooie periode. Jan 
wordt dit jaar 75 en vond dat een mooie leeftijd om achter zijn voorzitterschap een punt te 
zetten. Dank aan degene die mij gesteund hebben, dank aan de mensen die vertrouwen in 
mij gehad hebben.  

 
Jan geeft het woord aan Caroline en wenst haar veel succes. Hans neemt het woord over om 
Jan te bedanken voor zijn inzet voor de club. Hans neemt de aanwezigen kort mee hoe hij Jan 
heeft weten te strikken als voorzitter en hoe Jan wel voorzitter wilde worden maar dat hij 
wel vernieuwing wilde inzetten. Bij zijn aantreden als voorzitter heeft hij een mooie 
voorzittershamer gekregen, Caroline krijgt deze op een later moment overhandigd. Hans 
bedankt Jan nogmaals uitvoerig en geeft aan dat Jan thuis een mooie bos bloemen en 
cadeaubon heeft ontvangen.  
 
De voorzittershamer wordt symbolisch overgedragen aan Caroline. Zij leidt vanaf nu de 
vergadering. Caroline geeft het woord aan Jan die Peter dankt voor zijn inzet voor de club en 
in het bestuur. Hij had de permanente zorg om de Ghia Varia gevuld te krijgen. Is de input 
mager, dan moet je zelf creatief worden. Peter is altijd actief en enthousiast geweest. Jouw 
betrokkenheid was niet alleen de redactie maar ook het hele bestuurswerk. Hij wordt 
namens het bestuur hartelijk bedankt voor zijn inzet. Ook hij heeft een bos bloemen en  
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cadeaubon thuis gestuurd gekregen. Peter neemt het woord. Hartelijk dank voor de mooie 
woorden. Kijkt met heel veel plezier terug op zijn tijd in het bestuur.  
 
Caroline heet de nieuwe bestuursleden en Yasmina welkom in het bestuur.  
 
Caroline bedankt de vrijwilligers voor hun werk en inzet voor de club: Rein Bonhof (leden 
administratie) Ronald Engelenburg (ter beschikking stelling ruimte opslag stand materiaal), 
Kees Schultz (technische ondersteuning), Chris Budde (kascontrole), Bert-Jan van Bolhuis 
(kascontrole), Gerard Dolfing (columnist Ghia Varia). Zij hebben een fles wijn met speciaal 
etiket thuisgestuurd gekregen.  
 

10. Rondvraag 
Bert Jan: dankt het bestuur voor de leuke gift. Ook dit jaar een moeilijke tijd door Corona, 
maar bij de club heeft hij daar eigenlijk niets van gemerkt. Hij prijst het bestuur voor hun 
inzet om contact te houden met de leden. Onze club staat als een huis. Dank daarvoor. 
Welkom aan de nieuwe bestuursleden. We kunnen terug kijken op een mooi jaar dankzij het 
bestuur.  
 

11. Sluiting 
Caroline sluit de vergadering om 12:30 uur. Hopelijk blijven de auto’s en jezelf gezond. Zij 
dankt de leden voor hun online aanwezigheid.  


