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Inleiding 
Het afgelopen jaar hebben alle activiteiten van de club doorgang kunnen vinden. Gelukkig hebben 
we de coronacrisis achter ons kunnen laten. We kunnen terugkijken op een prachtig jaar. Wederom 
hebben vele leden zich als vrijwilliger ingezet voor de club, waarvoor onze hartelijke dank. Deze inzet 
is onmisbaar om de club draaiende te houden. Een belangrijke ontwikkeling het afgelopen jaar is 
geweest dat het bestuur geheel is overgegaan op werken in de Cloud. Alle belangrijke bestanden zijn 
in deze goed beveiligde omgeving opgeslagen. Dit vergemakkelijkt het werken van het bestuur 
aanzienlijk.  
 
Bestuur 
In 2022 waren er enkele ontwikkelingen binnen het bestuur. Hans en Nico hebben zich wederom 
verkiesbaar gesteld en zijn met algemene stemmen herkozen.  Ben heeft zich verkiesbaar gesteld als 
algemeen bestuurslid, hij is met algemene stemmen gekozen. Hij heeft als aandachtspunt IT. 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: 
Hellen Jager, Bestuurslid PR: Wilko de Boer, Algemeen bestuurslid: Ben Goss. Het bestuur heeft in 
2022 zes keer vergaderd. Alle vergaderingen hebben online plaatsgevonden, mede vanwege reistijd.  
 
Commissies 
Het afgelopen jaar is het gelukt verschillende commissies vorm te geven. Deze worden gevormd door 

leden die zich enthousiast inzetten voor de club. Het bestuur is blij dat de volgende commissies zijn 

vorm gegeven: 

• Redactiecommissie 

• Technische commissie 

• Evenementencommissie 
 
Financiën 
Het is het bestuur van de Karmann Ghia Club Nederland is er wederom in geslaagd de club financieel 
gezond te houden. Er is zelfs een overschot op het afgelopen jaar. Tijdens de aanstaande ALV zal de 
penningmeester een cijfermatige toelichting geven. Enkele opvallende zaken: 

• Per evenement was een bedrag van €1.000,= begroot. De voorjaarsrit, de zomerrit en najaarsrit 
zijn ruim binnen deze limiet gebleven. Alle lof aan de organisatoren van die evenementen die het 
voor elkaar gekregen hebben door hun creativiteit binnen het budget te lijven.   

• De ALV en Seizoensafsluiting zijn wel boven budget uitgekomen, maar deze kosten konden 
ruimschoots betaald worden door het overschot van de overige evenementen.  

• In 2022 is in het kader van professionalisering genoemd in het beleidsplan, een TV scherm op 
statief aangeschaft. Deze investering draagt bij tot een professionele uitstraling op beurzen zoals 
het Winterfestijn en het Internationaal Kampeerweekend in Wanroij.  

• Voor een eenduidige uitstraling zijn voor de standhouders 15 shirts met logo aangeschaft. Deze 
worden beheerd door de secretaris.  

• Voor de stand zijn afzetpalen met lint aangeschaft die rond de Karmann Ghia’s in de stand gezet 
kunnen worden. Met als doel de Karmann Ghia’s in de stand te beschermen door het publiek niet 
te dicht bij de auto’s te laten komen. Aanleiding was een schade veroorzaakt in 2019 aan een 
Karmann Ghia van een lid. De kosten hiervoor zijn door de club betaald.  

• De investeringen voor de clubstand wordt gefinancierd uit het gereserveerde bedrag genoemd in 
het beleidsplan.  

 
 



Ledenadministratie 
In 2022 hebben we een record aantal nieuwe leden mogen inschrijven: namelijk 19 nieuwe leden.  
Helaas hebben er in dit jaar 14 leden hun lidmaatschap beëindigd. Vooral in de maand december 
waren er, in verhouding, veel opzeggingen: namelijk 6. De redenen van opzegging waren 11 x 
Karmann Ghia verkocht, 2 x tijdgebrek en 1 x onbekend.   
 
Evenementen 
Het Kever Winterfestijn is niet doorgegaan. De ALV heeft plaatsgevonden in het speelgoedmuseum in 
Terschuur, de technische dag heeft plaatsgevonden bij VW Kevercentrum in Kortenhoef. De 
voorjaars-, zomer- en najaarsrit hebben eveneens fysiek plaatsgevonden, respectievelijk in 
Achterhoek, Groene Hart en het Limburgs Heuvellandschap. Bij deze evenementen was er telkens 
een grote opkomst. In juni was de club vertegenwoordigd op het tweedaags evenement IKW in 
Wanroij. In november heeft de seizoensafsluiting plaatsgevonden bij Joop Stolze Classic Cars. In 2022 
is de Karmann Ghia estafette wederom voortgezet.  
 
Redactie, PR en Website 
Redactie 
Alle Ghia Varia’s worden nu in kleur gedrukt, wederom via BLAD.NL. Alle uitgaven zijn vormgegeven 
door de redactiecommissie en ons bestuurslid redactie. Door de vaste rubrieken en aangeleverde 
bijdragen van leden, was het vullen van de uitgaven geen probleem.  
 
PR 
Ons bestuurslid PR is wederom erg actief geweest het afgelopen jaar om aandacht te geven aan onze 

adverteerders. Dit door zoveel mogelijk contact met hen te leggen, bijvoorbeeld via een beurs of bij 

hen langs te gaan. Nieuwe leden hebben allen een welkomsttas ontvangen waarin alle adverteerders 

een bijdrage hebben geleverd. We hebben het afgelopen jaar enkele nieuwe adverteerders mogen 

verwelkomen: Ames gaat door met een kleine advertentie, Wagenfolks uit Drachten voor een hele 

pagina. 

Er is een nieuwe KGCN folder ontwikkeld en gedrukt, welke voor het eerst uitgedeeld is op het Kever 

Winterfestijn 2023. Daarnaast zijn visitekaartjes gedrukt welke zoveel mogelijk verspreid zijn onder 

bestuur en leden, om deze daar waar maar mogelijk achter te laten als reclame voor de club.  

Website 
M.b.t. de website zijn wederom enkele verbeteringen doorgevoerd. Dit betreft met name de 
voorpagina en er is veel werk verzet om alle ritten uit het verleden op de website te zetten. Deze 
kunnen nu individueel worden gereden door leden, onder voorbehoud van wijzigingen uiteraard. De 
ritten zijn niet meer gecontroleerd. Eind van het jaar heeft een update plaatsgevonden van de 
website, waardoor deze weer prima draait.  
 
Vooruitblik 
Het door het bestuur ontwikkelde 5 jarig beleidsplan zal verder ten uitvoer worden gebracht. Tevens 

wordt gewerkt aan het 30 jarig jubileum in 2024. Hiervoor is een commissie in het leven geroepen. 

De ontwikkelingen hieromtrent zijn reeds gevorderd.  

Als bestuur zullen we alles op alles zetten om actief en zichtbaar te blijven voor onze leden. We 

hopen weer op een fantastisch jaar 2023 waarin we elkaar kunnen blijven ontmoeten. 

 

Opgesteld en goedgekeurd bestuur: februari 2023. 

 


