
Jaarverslag KGCN 2021 
 
Inleiding 
Ondanks de Coronacrisis konden alle evenementen doorgang vinden, dit dankzij de creativiteit van 
onze leden en bestuursleden. We willen dan ook onze dank uitspreken aan alle leden die zich actief 
hebben ingezet voor de club om onze evenementen, zowel online als fysiek, tot een succes te maken. 
In 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht geworden. Het bestuur heeft 
hiertoe een beleidsdocument opgesteld, waarmee wordt voldaan aan deze wet.  
 
Bestuur 
In 2021 is er een wisseling geweest van enkele bestuursleden. Er is een nieuwe voorzitter aangesteld, 
een nieuwe evenementencoördinator en een nieuw bestuurslid redactie. Het bestuur bestond uit de 
volgende leden: Voorzitter: Caroline Marcussen, Secretaris: Nico Zwakman, Penningmeester: Hans de 
Vries, Bestuurslid redactie: Ruben van der Goor, Bestuurslid evenementen: Ben Goss, Bestuurslid PR: 
Wilko de Boer. Het bestuur heeft in 2021 7 keer vergaderd. Alle vergaderingen hebben online 
plaatsgevonden.  
 
Financiën 
Het bestuur is er wederom in geslaagd de club financieel gezond te houden. Er is een overschot en 
het saldo op onze spaarrekening is vrijwel gelijk gebleven. Tijdens de aanstaande ALV zal de 
penningmeester een cijfermatige toelichting geven. Enkele opvallende zaken: 
• Door de overstap naar een andere drukker voor ons blad hebben we een aanzienlijke besparing 

weten te realiseren op jaarbasis.  
• Door de massale aanmeldingen voor de voorjaars- en zomerrit, bleek het beschikbare budget 

niet voldoende. Hierdoor heeft een overschrijding van de begroting plaatsgevonden. De extra 
uitgaven konden worden bekostigd uit het overschot 2021.  

• In 2022 zijn nieuwe ledenpassen ter beschikking gesteld. Door het overschot van 2021 is besloten 
de kosten (maken passen en versturen) te boeken ten laste van 2021.  

• Het budget onvoorzien laat een fors bedrag zien. Dit is een schade die is toegebracht aan een 
Karmann Ghia van een lid die zijn auto tijdens het KWF in januari 2020 ter beschikking had 
gesteld voor de stand van de KGCN. De schade, deukjes in een spatbord, is tijdens het 
evenement veroorzaakt door een onbekende dader. Verhalen op de verzekering van de eigenaar 
en de Fehac is niet gelukt.  

• Er zijn kosten gemaakt voor de WBTR (opgelegd door de overheid).  

 
Ledenadministratie 
Op 31 december 2021 hadden we 338 leden. Er zijn 14 leden bijgekomen en er hebben er 17 
opgezegd. In 2022 zijn nieuwe ledenpassen ter beschikking gesteld met een geldigheid van drie jaar.  
 
Evenementen 
Het Kever Winterfestijn is niet doorgegaan. De ALV heeft online plaatsgevonden, evenals de 
technische dag welke heeft plaatsgevonden bij VW Bus Brothers. De voorjaars-, zomer- en najaarsrit 
hebben fysiek plaatsgevonden, waarbij de COVID-19 maatregelen in acht zijn genomen. In juni was 
de club vertegenwoordigd op het IKW in Wanroij. In november heeft de einde seizoensbijeenkomst 
plaatsgevonden bij De Wolfsburcht. In 2021 is de Karmann Ghia estafette voortgezet.  
 
Reactie, PR en Website 
Per 1.1.2021 is de redactie overgedragen van Peter de Jong naar Ruben van der Goor. Tevens zijn we 
voor het drukken en de distributie van ons clubblad overgestapt van Editoo naar BladNL. De overstap 



ging redelijk makkelijk, de geleverde support van BladNL is prima en de kwaliteit van het blad is 
absoluut goed. Inmiddels zijn er 5 edities in 2021 via BladNL geleverd. 

Op het eind van 2021 zijn Michel Bekker en Hans Clemens benaderd om samen met Ruben een 
redactiecommissie te gaan vormen. De eerste vergadering heeft in december ’21 plaats gevonden en 
er zijn plannen opgesteld om de werklast wat te verdelen, maar ook de diversiteit in artikelen verder 
te vergroten. Ook zal daarbij samenwerking met de technische commissie worden gezocht. 

Met alle bedrijven die in ons clublid Ghia Varia en op de website adverteren is een gesprek geweest. 
Helaas was het niet mogelijk om bij bedrijven op bezoek te gaan. Op 17 april is bij de VW Bus 
Brothers de Technische Dag gehouden. Mede door het succes van deze online bijeenkomst heeft VW 
Bus Brothers besloten een advertentie te plaatsen.   

Er is contact geweest met potentiële adverteerders en hierdoor gaat Fred van Gils van ROGI Classics 
een advertentie plaatsen. Vanuit het bestuur is het idee ontstaan om nieuwe leden vanaf 2022 een 
welkomsttas te geven met diverse attenties. Elke adverteerder reageerde enthousiast om hierin een 
bijdrage te leveren. 

M.b.t. de website zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo is de home-pagina aangepast. De 
evenementen zijn hierop nu prominenter aanwezig, nieuwsberichten betreffen nu onze eigen 
berichten en de adverteerders zijn beter zichtbaar. De Ghia Pedia is nieuw leven ingeblazen.  
 
Vooruitblik 
Het bestuur heeft een nieuw 5 jarig beleidsplan opgesteld. Tijdens de komende ALV zal deze worden 
voorgelegd aan de leden. We verwachten enkele commissies definitief vorm te kunnen geven.  
Als bestuur zullen we alles op alles zetten om actief en zichtbaar te blijven voor onze leden. We 
hopen op een nog beter 2022 waarin we elkaar kunnen blijven ontmoeten. 
 
Opgesteld en goedgekeurd bestuur: februari 2022. 
 


