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Verslag algemene ledenvergadering KGCN 14 maart 2022 
 
 
1. Opening 

Caroline Marcussen opent de vergadering om 10:15 uur en heet iedereen van harte welkom. Er 
zijn 22 stemgerechtigde leden aanwezig.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.  
 

3. Goedkeuring Notulen ALV 2021 
Geen vragen of opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag bestuur  
Het bestuur heeft wederom over het afgelopen jaar een jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag is 
gepubliceerd op de website onder het ledendeel. Het financieel jaarverslag wordt tijdens deze 
vergadering toegelicht en doorgenomen.  
 

5. Toelichting Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Doel: bestuur & toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Voorkomen van:  
• wanbestuur,  
• onverantwoordelijk beheer,  
• zelfverrijking,  
• misbruik van posities  
• en andere ongewenste activiteiten 
Concreet: 
• Procedures en verantwoordelijkheden dienen te worden vastgelegd. 
• KGCN: WBTR document opgesteld waarin procedures en afspraken zijn vastgelegd om 

bovenstaande te waarborgen.  
 
Vraag: is dit een standaard document? Er is gebruik gemaakt van het stappenplan van wbtr.nl. en 
aangepast naar onze vereniging. Het document en de WBTR verplichtingen worden jaarlijks 
bijgehouden. Het WBTR document ligt ter inzage bij de secretaris en is op aanvraag beschikbaar.  
 

6. Beleidsplan 2022-2027 
Het bestuur heeft voor het komend jaar wederom een beleidsplan opgesteld. Caroline geeft een 
toelichting op het nieuwe beleidsplan.: 
• We willen een aantrekkelijke club zijn met minimaal 350 leden 
• Aandacht voor de auto’s, elkaar en nieuwe leden 
• Ritten door leden laten organiseren, bestuur faciliteert 
• Samenwerking met luchtgekoelde zusterclubs 
• Digitaliseren werkzaamheden (secretariaat, ledenadministratie) 
• Webshop a la Bol.com 
• Verbeteren website 
• Commissies: Redactie, Technische, Evenementen, Kas 
• PR-werkzaamheden op de kaart 
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• Ghia Varia van Editoo naar Blad.nl 
• Professionaliteit 
• Warmte 
• Invulling geven van €5.000,= waarmee het eigen vermogen zal worden verlaagd.  
 
Er wordt ook nagedacht over een familie lidmaatschap. Hoe gaan we jonge mensen aan onze 
club binden? Idee wordt geopperd om nieuwe leden te koppelen aan een buddy die in de regio 
woont. Nieuwe leden stellen zich nu voor in Ghia Varia. Idee wordt geopperd om een lid te 
werven die voor zijn regio regiocontactpersoon is voor de club. Hij kan dan aanspreekpunt zijn 
voor mogelijk nieuwe leden en aanspreekpunt voor reeds aangemelde nieuwe leden. Goed idee, 
zal worden meegenomen in het beleidsplan. 
Verder geen opmerkingen over het beleidsplan. Het beleidsplan is op te vragen via de secretaris. 
Oproep: als mensen ideeën hebben voor het beleidsplan, laat het een van de bestuursleden 
weten.  
 

7. Financiën 
a. Toelichting afgelopen jaar  

Aanwezige leden hebben het financieel verslag/overzicht gekregen. Hans geeft een 
toelichting over het afgelopen jaar. We hebben ongeveer 1200 euro overgehouden. 
Wederom een financieel goed jaar geweest. Hans legt uit waarom de post onvoorzien zo 
groot is. Heeft te maken met een schade op het KWF van 2020. Om een dergelijke post in 
de toekomst te voorkomen is hiervoor een document opgesteld. We willen onder het 
vermogen blijven van 20k om te voorkomen dat we BTW plichtig worden. We vallen nu 
onder de kleine ondernemersregeling. Ook is inzicht gegeven op de voorraad van de 
clubshop naar aanleiding van de vraag van de ALV van 2021.  

b. Verklaring kascommissie 
Bert-Jan van Bolhuis licht toe dat hij samen met Chris Budde een digitale kascontrole 
heeft uitgevoerd. Van tevoren hebben zij Hans om toelichting op een aantal punten 
gevraagd. Steekproefsgewijs maar ook als zaken opvielen. Hans kon zonder problemen 
een toelichting of verklaring geven. Complimenten weer voor Hans. We zijn een gezonde 
club. We hebben een grote reserve.  

c. Voorstel dechargeverlening bestuur 
De kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur. Dit wordt door 
aanwezigen overgenomen. Het bestuur wordt decharge verleend.  

d. Verkiezing kascommissie 
Chris Budde en Zwier Kamp stellen zich beschikbaar als kascontrole commissie.  

e. Begroting 2022 
Californië classics adverteert niet meer, maar daar is een vervanger voor gevonden. De 
overgang van Editoo naar Blad.nl heeft een flinke besparing opgeleverd. Dat hebben we 
ook doorberekend naar de adverteerders, waardoor deze meer bereid waren te blijven 
adverteren. Er wordt nog aangegeven dat als iemand lid wordt van de KNAC, wij als club  
12,50 Euro ontvangen. Dit is niet bij iedereen bekend. Er zal daarom aandacht worden 
gegeven in een komende Ghia Varia. Hans ligt verder de begroting toe. Er is nu ook 500 
euro opgenomen voor commissies. Dat hebben we nooit eerder gehad, maar daar is geld 
voor nodig.  
De contributie zal wederom niet worden verhoogd.  
De begroting en contributie worden vastgesteld.  
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8. Ledenadministratie 

Rein Bonhof heeft zijn lidmaatschap opgezegd, waardoor hij de ledenadministratie niet meer kon 
doen. In het bestuur is besloten de taken van de ledenadministrateur onder te brengen bij de 
overige bestuursleden en zoveel mogelijk te digitaliseren. Er zijn op dit moment 338 leden. 
Afgelopen jaar zijn er 13 leden bijgekomen. 17 opzeggingen. Er zijn nog 19 leden die niet betalen 
via automatische incasso. Als de auto’s van leden worden verkocht, wordt geprobeerd om via de 
oude eigenaar na te gaan wie die nieuwe eigenaar is. Er wordt dan geprobeerd of deze lid wil 
worden.   
 

9. Evenementen 
a. Terugblik afgelopen evenementen.  

Ben geeft een toelichting op het afgelopen jaar. De technische dag was online, de 
overige ritten hebben fysiek doorgang kunnen vinden.   

b. Evenementen 2022 
Hellen heeft plaatsgenomen in de evenementencommissie. Zij geeft een toelichting op 
de evenementen van het komend jaar.  

c. Buitenlandrit 2023 
De bedoeling is om een buitenlandrit te organiseren naar de Gross Glockner in 
Oostenrijk. Belangstellingsaanmelding kan al. Er zijn reeds 8 geïnteresseerden. Vraag: zijn 
er mensen die ervaring hebben met de Gross Glockner? Laat het weten, dit helpt de 
organisatie. Er wordt gehoopt op een clubje van 3 tot 5 mensen die willen  meedenken 
om het mede te organiseren. Voor de zomer is er wel duidelijkheid of het doorgaat of 
niet. Bert-Jan van Bolhuis gaat niet mee, maar wil wel meedenken.   

d. Samenstelling jubileum Commissie 2024 
Er komt weer een jubileum aan. We gaan het niet zo uitgebreid vieren als het 25 jarig 
jubileum. Voor het 30 jarig willen we weer een commissie samenstellen. Meld je aan om 
mee te helpen organiseren. Mieke de Lang meldt zich al aan.  
 

10. Redactie & Website & PR 
Redactie: We zijn overgegaan naar Blad.nl waardoor de Ghia Varia nu een full color blad is. 
Tevens is een redactiecommissie gevormd. Het blad zal door de commissie en Ruben worden 
vormgegeven. Ruben doet een oproep om leuke verhalen aan te leveren voor de Ghia Varia.  Er 
zal nadrukkelijk de samenwerking worden gezocht met de technische commissie. 
 
Ben geeft aan dat de website op een aantal punten belangrijk is aangepast. Zo is de Ghiapedia 
weer actief, maar alleen achter de inlog. Adverteerders hebben een prominentere plaats 
gekregen. Ook de voorpagina is aangepast, er is nu meer aandacht voor onze evenementen. 
Komend jaar staan er meerdere veranderingen op stel.  Vraag:  als leden de Ghiapedia 
raadplegen of lezen en fouten ontdekken, laat het even weten.  
 
PR 
Wilko heeft jaarlijks contact met alle adverteerders. De bedoeling is om even bij hen langs te 
gaan. Rogi Classics gaat adverteren. Wilko is namens het bestuur aanwezig bij de ALV van Fehac 
en KNAC. Hij zorgt dat nieuwe leden een welkomstpakket krijgen. Nieuwe leden worden, indien 
aanwezig, voorgesteld tijdens een rit. Leden wordt opgeroepen hen zoveel mogelijk te betrekken 
bij activiteiten, zodat zij zich welkom voelen.  
 



 

4 
 

11. Commissies 
Het bestuur is blij dat de volgende commissies zijn vorm gegeven: 

• Redactiecommissie 
• Technische commissie 
• Evenementencommissie 

 
De leden van de redactiecommissie stellen zich voor. De overige commissie leden volgen in een 
komende Ghia Varia.  
Yasmina Budde is bereid gevonden om hand en spandiensten voor het bestuur te verrichten. Het 
bestuur is blij met haar ondersteuning en heeft al een aantal keer dankbaar gebruik van haar 
diensten gemaakt.  
 
 

12. Periodieke bestuursverkiezing 
Hans en Nico hebben zich verkiesbaar gesteld, Nico en Hans worden met algemene stemmen 
herkozen.  Ben heeft zich verkiesbaar gesteld als algemeen bestuurslid, hij wordt met algemene 
stemmen gekozen. Hij heeft als aandachtspunt IT. Omdat hij met zijn eigen bedrijf ook onze 
website heeft gebouwd is in het WBTR document vastgelegd dat hij niet zal deelnemen aan een 
stemming die de website aangaat en waaraan kosten zijn verbonden. Zo wordt mogelijk 
belangenverstrengeling voorkomen. Hellen Biesterveld heeft zich verkiesbaar gesteld als 
bestuurslid evenementen. Ook zij wordt met algemene stemmen gekozen.  
 

13. Rondvraag 
Vraag: hoe komen we aan persoonsgegevens van leden, kan via het bestuur worden 
aangevraagd.  
Er wordt een technische vraag gesteld: persoon wordt doorverwezen naar de technische 
commissie.  
Er wordt voorgesteld om de ALV in de middag te houden ipv de ochtend.  
 
De volgende vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet en krijgen een presentje:  
Bert-Jan van Bolhuis, Pierre Gillissen, Ronald Engelenburg, Kees Schultz, Gerard Dolfing, Dirk van 
der Zwan, Nel van der Zwan, Charlotte Zwakman, Rinus Coert, Dennis de Vries, Dennis van der Lei 
Yasmina Budde en Dirk Marcussen.  
  

14. Sluiting 
Bert-Jan van Bolhuis bedankt het voltallig bestuur voor haar inzet het afgelopen jaar. Zijn 
dankwoord wordt met applaus ondersteund door de aanwezig leden. Caroline sluit de 
vergadering om 12:30 uur.  
 


