Honda Vereniging Nederland
Postbus 173
3700 AD Zeist
Notulen Algemene Ledenvergadering van de Honda Viertakt Bromfietsen Vereniging Nederland op 16 maart
2003 in Sportcentrum de Horden te Wijk bij Duurstede.
Opening:
Nadat iedereen de presentielijst heeft ingevuld, opent Merel de Boer om 13:50 de vergadering.
Zij heet iedereen hartelijk welkom.
Goedkeuring Notulen: Iedereen heeft de notulen van de ALV van 2002 uitgedeeld gekregen en per bladzijde
worden deze behandeld. Alleen bij de eerste blad heeft Peter Routers een opmerking. De opmerking heeft
betrekking op de omschrijving van de bromfietsen die op de Hondadag (HDD) worden toegelaten. Er wordt
besloten om geen veranderingen hierop aan te brengen.
De overige pagina’s worden zonder aanmerkingen aangenomen.
Agenda:

Op de agenda zijn geen aanmerkingen.

Bestuurswisselingen:
Merel en Martijn hebben besloten om hun functie binnen de vereniging neer te leggen.
Dit heeft tot gevolg dat er de functies Voorzitter en Ledenadministratie / Penningmeester vacant zijn. Binnen het
bestuur is naar voren gekomen, dat het wenslijk is om Jasper de functie van voorzitter te laten bekleden. Daardoor
zal zijn functie beschikbaar komen. Voor de functie ‘Evenementen’ hebben zich twee kandidaten beschikbaar
gesteld; te weten, Jelke Hoekstra en Rutger van ’t Klooster. Voor de functie van ‘Ledenadministratie /
Penningmeester heeft zich één kandidaat beschikbaar gesteld; te weten Sjoerd de Jong.
Jelke geeft kort weer wat zijn plannen zijn, mocht hij gekozen worden voor de functie. Duidelijk wordt dat hij de
functie in samenwerking met Rutger gaat doen, mede om het werk wat te verdelen. Zaken die hij in ieder geval
voor elkaar wil krijgen zijn om meer evenementen voor de leden te organiseren. Ook wil hij de vaste evenementen
breder opzetten. Te denken valt hierbij aan een beurs op de HDD, maar ook wil hij de beurzen, waar we als
vereniging op aanwezig zijn, anders gaan opzetten. Een nieuwe stand zou hierbij zeer welkom zijn. Er is al
overleg geweest over hoe een en ander aan te pakken.
Dhr. van Rossum dat wat hem betreft onder deze initiatieven zeker ook lezingen kunnen vallen. Ook stelt hij voor
om een ideeënbus in het leven te roepen. Merel ontvangt het initiatief hartelijk en geeft aan dat ideeën sowieso
altijd welkom zijn.
Rutger stelt zich eveneens voor en zet zijn ideeën uiteen. Ook hij wil, mocht hij gekozen worden, de functie
samen met Jelke doen.
Als laatste geeft Sjoerd een uiteenzetting over hoe hij tegen de functie aankijkt. Zijn studie economie zal zeker
van pas komen tijdens het bekleden van de functie. Hij heeft al verschillende zaken op het oog, die hij anders wil
gaan aanpakken. Ook denkt hij voldoende tijd te hebben voor de functie.
Goedkeuring brommertypen:
Jasper geeft uitleg bij de lijst zoals die nu bestaat. Hoewel deze niet compleet
is, ook met het oog op toekomstige modellen, moet er wel vandaag over gestemd worden. In de toekomst kunnen
er altijd nog aanpassing plaatsvinden. Jelke stelt voor om de Lijst in het magazine te publiceren. De heer van
Rossum kan de lijst aanvullen met een overzicht van alle B-nummers. Verder mist hij de volgende modellen nog:
CS90, MD90, XR50, TT50, TS50DX.
Pytrik Heideman merkt op, dat het Chaly is in plaats van Chally.
Stemming:
Jasper legt uit wat de bedoeling is bij het stemformulier. Tevens draagt hij Merel en Martijn
voor om tot erelid verkozen te worden. Na de stemming zal er even gepauzeerd worden, waar de taart van Merel
en Martijn genuttigd kan worden.
Resultaat stemming:
Jasper is gekozen tot voorzitter; Jelke bekleedt vanaf heden de functie ‘evenementen’
en Sjoerd is gekozen tot penningmeester. De brommertypenlijst is aangenomen met 20 stemmen voor en 2 tegen.
Merel en Martijn zijn beiden verkozen tot erelid met respectievelijk 29 voor en 1 tegen en 28 voor en 2 tegen.

Toekomstvisie: Martijn legt uit dat de vraag van Koen Prins nog niet is uitgewerkt. De vraag hield in om de
visie van het bestuur weer te geven over hoe het bestuur de komende 5 vijf jaar tegemoet ziet. Het bestuur heeft
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er lang tegenaan lopen hikken, mede doordat het lastig was om wat wel en wat niet in de visie te betrekken.. Op
een bestuursvergadering hebben we het behandeld. Er is voor gekozen om een SWOT analyse te maken. Deze
analyse houd in dat er gekeken wordt waar de sterke punten van de vereniging liggen en waar de zwakke. Tevens
wordt hierbij gekeken naar waar de kansen en waar de bedreigingen van de HVN liggen. Nadat dit behandelt was
zou Martijn dit uitwerken, maar doordat de aantekeningen kwijt zijn geraakt, is dit nog niet gebeurd.
Ingezonden stuk:
Ivo Bokeloh, Jelke Hoekstra, Rutger van ‘t Klooster, Sjoerd de Jong, Adriaan Elsenaar
en Robby van Wijngaarden hebben samen een groot aantal punten opgesteld om aan te geven, wat er volgens hen
verbeterd zou kunnen worden binnen de vereniging. Jasper geeft aan dat het altijd prettig is om feedback te
hebben van leden. Dit geeft blijk van betrokkenheid bij de vereniging. Er zitten zeker bruikbare tips bij. Maar ook
een aantal punten zijn minder makkelijk uitvoerbaar. Enkele punten die aandacht verdienen zijn: ambassadeurs,
goodies, stand/kraam, website. In overleg met betrokkene zal een en ander verder uitgewerkt worden.
Sociaal Jaarverslag:
Fred steekt van wal, dat het eerste jaar goed bevallen is. Sinds enkele magazines, wordt
hij ondersteunt Wouter Joosse, die de opvolger is van Seroj. Hij sluit af met de opmerkingen dat kopij altijd
welkom is.
Martijn geeft aan dat hij het laatste jaar te weinig tijd heeft gehad om de functie goed uit te oefenen. Mede zijn
werk en bijbehorende studies hebben de nodige tijd gevergd. Daardoor hebben vooral de leden, die lid wilden
worden te lang op hun spullen moeten wachten.
Vooral het weekend rondom de HDD zal hem als positief bij blijven.
Ook Merel heeft het afgelopen jaar te weinig tijd over gehad voor de vereniging, mede door haar zware studie viel
haar functie soms moeilijk te combineren, Ze hoopt dat de vereniging uitgroeit tot een vereniging, die nog meer
voor de leden kan betekenen.
Jasper begint zijn verhaal met het feit, dat de vereniging afgelopen jaar weinig op beurzen te vinden was. Hier en
daar zijn wat zaken langs elkaar gelopen, of viel de bemanning van de stand niet rond te maken. Het feit dat de
beurzen steeds meer gaan kosten, zal er toe leiden dat we nog eens goed moeten gaan kijken welke beurzen wel
of niet bezocht moeten gaan worden.
De HDD gaat volgens hem op dezelfde voet verder, aangezien dit vorig jaar goed is bevallen.
Ook de nieuwjaarborrel zal in ere worden gehouden, omdat ook hier de reacties goed waren te noemen.
Kim begint met de mededeling dat zij bruist van de ideeën. Er staat veel op de rit. Wel ziet zij graag, dat er nog
enkele ambassadeurs bij komen, aangezien er vandaag 3 amba’s in het bestuur zijn gekozen. Direct melden Han
van Dijk en Edwin van Esch zich. Ook Jeroen de Groot maakt van gelegenheid gebruik om zich voor te stellen.
Voor de aandacht die de HDD in de media kreeg, heeft Kim zich moeten inspannen, maar het resultaat mag er
wezen.
Financieel Jaarverslag: Martijn geeft een uiteenzetting van de financiële zaken die in 2002 hebben gespeeld.
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van bijna € 1000,- Mede door de geslaagde preparty is dit resultaat
ontstaan. Ook de goedkopere verzendtarieven hebben hierin meegespeeld. Martijn geeft het woord aan de
kascommissie.
De kascommissie bestond dit jaar uit Olivia Butterman en Sjoerd de Jong. Het leeuwendeel van de controle is
door Sjoerd uitgevoerd. Enige zaken waren niet geheel duidelijk, maar na overleg met Martijn is hier duidelijk in
gekomen. Het enige wat nog onduidelijk is, is de facturatie van advertenties van Cock van den Heuvel en
Adviesburo Janssen. Verder bleek dat de contributie inkomsten die op de beurzen gegenereerd zijn, bij de
opbrengst verkopen zijn geboekt. Dit is boekhoudkundig gezien niet juist.
Verder zou Sjoerd graag zien dat in het komende jaar een inhaalslag wordt gemaakt met de controle van de
boeken. Nu is het zo, dat er altijd minstens een heel jaar tussen het moment, dat het jaar wordt afgesloten en het
moment waarop de boeken worden gecontroleerd. Hij stelt voor om voor de volgend e ALV zowel 2002 als 2003
te controleren. Hierop zijn geen bezwaren te horen.
Benoeming kascommissie 2002 & 2003: Nadat er gevraagd is of er interesse is om de kascommissie te
verzorgen, geven de heer van Rossum en Apostolou zich op.
Rondvraag:
Eugenie Bokeloh vraagt zich af of er dit jaar nog speciale dingen worden georganiseerd met
betrekking tot het 15 jarig bestaan van de vereniging en het feit dat er dit jaar 40 jaar Honda bromfietsen in
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Nederland rondrijden. Dit wordt in het achterhoofd gehouden. Ook vraagt zij zich af of het idee is om alle oudleden aan te schrijven. Dit is niet mogelijk, omdat de database van de vereniging niet verder teruggaat dan 1996.
Edwin van Esch weet in de omgeving van Den Bosch een camping waar eventueel het feest van de HDD
gehouden kan worden. Er wordt geantwoord, dat er voor dit jaar een ander terrein op het oog is, maar voor een
volgend jaar zou dit best een optie kunnen zijn.
Pytrick Heideman vraagt zich af of het mogelijk is om technische dagen te organiseren. Voor heen was een ruimte
vinden een probleem, maar tegenwoordig kan er beschikt worden over een loods, die door een van de leden
gehuurd wordt. Jelke geeft aan dat alles in principe mogelijk is. Ook andere ideeën zijn altijd welkom.
Han van Dijk meldt, dat hij een bedrijf heeft, dat stands maakt. Zeker met betrekking tot een nieuwe stand van de
HVN zou hij hierin een rol kunnen spelen.
Gert Brongers denkt dat het een wijs idee is om de wensen van de leden een keer te inventariseren. Dit wordt
door het bestuur onderschreven.
Sluiting:

Jasper sluit de vergadering om 16:00 en wens iedereen een veilig rit naar huis.
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