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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Honda viertakt bromfietsen Vereniging Nederland van
zondag 14 maart 2004 in het Wapen van Ankeveen te Ankeveen.
Opening:

Voorzitter Jasper Overdevest opent de vergadering om 13:25, nadat iedereen geregistreerd is.

Goedkeuring Notulen 2003:
De notulen van de ALV van vorig jaar zijn gepubliceerd in magazine 50 en
ook op de website zijn deze te lezen. Per agendapunt worden de notulen behandeld.
Onder het punt Resultaat stemming wordt de functie penningmeester genoemd. Dit moet Penningmeester/
Ledenadministratie zijn.
Met betrekking tot de typenlijst meldt de heer van Rossum, dat hij een duidelijk overzicht zal opstellen en door zal
mailen.
Goedkeuring agenda: Koen Prins mist een item dat hij twee jaar terug opperde, de toekomstvisie van de
HVN. Jasper antwoordt, dat in het sociaal jaarverslag hier op terug gekomen zal worden.
Bestuurswisselingen:
Fred van den Berg heeft twee jaar de redactie van het magazine verzorgd en stelt zijn
functie vandaag ter beschikking. Wouter Joosse heeft hem het afgelopen jaar daarbij geholpen. Aangezien Wouter
al helemaal is ingewerkt, ziet Fred Wouter als de ideale opvolger.
Wouter stelt zich kort voor en geeft een beschrijving van de functie. Wouter wil in de toekomst gaan werken met
een vaste redactie, zodat niet te veel artikelen van zijn hand komen. Adriaan Elsenaar ziet een functie binnen de
redactie wel zitten. De heer Koole geeft zijn complimenten over het magazine.
Ereleden(1):

Het bestuur draagt Fred voor om als erelid gekozen te worden.

Johan Koole en Cok van den Heuvel zijn ereleden voor het leven. Volgens het Huishoudelijk Reglement bestaat
deze titel niet. Het HR dient of op dit aangepast te worden of bovengenoemde personen dienen tot erelid worden
gekozen, zoals het HR dit kent. Op het stembriefje kan worden aangegeven of men Johan en Cok ereleden voor
het leven willen laten blijven zijn.
Koen ziet graag dat ereleden vrijwillig toch hun contributie kunnen voldoen. Aangezien er steeds meer ereleden
bij komen wordt dit een grote kostenpost voor de vereniging. Pytrick Heideman is van mening dat indien iemand
vanuit een bestuursfunctie gekozen wordt dit geldt voor de periode dat deze persoon in het bestuur heeft gezeten.
Het bestuur neemt tijdens de pauze een standpunt in. Na de pauze wordt hierover gestemd.
Financieel jaarverslag: Sjoerd de Jong geeft aan dat dit jaar er een inhaalslag is geweest. Zowel 2002 als 2003
zijn dit jaar gecontroleerd. Dit is gedaan om sneller maatregelen te kunnen te treffen mocht dat nodig zijn. Vanaf
2003 verzorgt Sjoerd de administratie en om dit op een goede manier te doen, heeft hij de opzet geheel veranderd.
Vanaf dit jaar houdt hij de voorraden van de verschillende artikelen bij. Om een begin te maken heeft hij aannames
gemaakt van hoe groot de voorraad op 1 januari 2003 moet zijn geweest. Dit is niet duidelijk, omdat Sjoerd pas in
maart 2003 is benoemd tot penningmeester.

Sjoerd neemt als eerste 2002 door. De resultatenrekening en de balans worden behandeld. De vereniging telde op
het eind van 2002 544 leden en het resultaat over 2002 bedroeg ruim € 1400,-
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Vervolgens komt 2003 aan de orde. Sjoerd belicht de verschillen in de posten tussen 2002 en 2003. Eind 2003
had de vereniging 602 leden.
Koen maakt een opmerking over de afschrijving en waardering van de nieuwe stand op de balans. Volgens hem
moet het eigen vermogen van de vereniging met € 3000,- zijn toegenomen.
Bevindingen kascommissie:
Johan Apostolou is vandaag niet aanwezig, vandaar dat Herman van Rossum
alleen het woord doet. Herman heeft samen met Johan de boeken van zowel 2002 als 2003 gecontroleerd. Voor
de administratie over 2002 geven zij niet hun goedkeuring, aangezien hier teveel onvolkomenheden in zitten.
Vooral de wijze waarop de voorraad is bijgehouden schiet te kort. Verder komt in de administratie niet duidelijk
naar voren dat leden die aan het einde van het jaar lid zijn geworden al voor het volgende jaar betaald hebben.
Over de administratie van 2003 een goedkeuring met beperking afgegeven. De verwachting is dat over 2004 de
meeste onvolkomenheden zijn opgelost.
Benoeming kascommissie:
Voordat kandidaten zich beschikbaar kunnen stellen wordt er gevraagd of er
iemand bezwaar heeft tegen het feit, dat er met de hand gestemd gaat worden. Niemand heeft bezwaar. De heer
van Rossum stelt zich wederom beschikbaar en ook Martijn Barreveld geeft aan dat hij plaats wil nemen in de
commissie. Zij worden beiden unaniem gekozen.
Pauze
Uitslag stemming:
In de pauze zijn de stemmen geteld.
Wouter Joosse is met 24 stemmen voor en 0 tegen gekozen als bestuurslid. Hij zal de functie van redactie gaan
bekleden.
Fred van den Berg is met 14 stemmen voor 9 tegen en 1 onthouding gekozen tot erelid.
Johan Koole en Cok van den Heuvel zijn gekozen tot erelid voor het leven met respectievelijk 22 voor en 2
ongeldig en 21 voor en 2 tegen en 1 onthouding.
Ereleden(2):
Met betrekking tot ereleden kan over de volgende stelling gezegd worden of men het ermee
eens is. Vanaf nu is de duur van het erelidmaatschap gelijk aan de duur dat de persoon in het bestuur heeft
gezeten. Ieder jaar krijgt het erelid een blanco acceptgiro die hij niet verplicht is in te vullen.
Niemand is tegen. Jaimy Penders doet het voorstel om de ereleden ook op de website te vermelden. Het bestuur
vindt dit een leuk idee.
Contributieverhoging: Sjoerd de Jong geeft een overzicht van de daadwerkelijke kosten. In dit overzicht komt
naar voren dat de huidige contributie aan de lage kant is. Rekening houdend met de gemiddelde inflatie van de
afgelopen jaren zou het lidmaatschap momenteel € 14,25 moeten bedragen. Het voorstel is de contributie naar €
15,00 te verhogen voor verlengingen, nieuwe leden betalen dan € 18,50.
Pytrick vindt wel, dat de vereniging zich meer moet richten op goedkope evenementen zoals bijvoorbeeld “de
brommerpulling”. De verhoging is dan zeker gerechtvaardigd.
Ivo Bokeloh geeft aan dat op het moment dat er een korting kan worden bedongen als iemand lid is van de
vereniging, dit een sterke troef is.
Jaimy vindt € 15,00 aan de lage kant. Sjoerd geeft aan dat ieder jaar bekeken zal worden of de contributie
toereikend is.
Het voorstel wordt zonder tegenstemmen aangenomen.
Sociaal jaarverslag:
Jelke Hoekstra opent het rondje langs de bestuursleden. Voor Jelke was het het eerste
jaar dat de organisatie van de evenementen voor zijn rekening kwam. Zo vlak voor de HDD kon hij gelijk vol aan
de bak om de organisatie in goede banen te leiden. Gelukkig kon hij rekenen op de steun van Rutger van ’t
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Klooster. Na het jaar doorgenomen te hebben, ziet hij graag dat de HVN ook op de beurzen in Barneveld en
Woerden gaat deelnemen.
Kim Hill heeft het afgelopen jaar zich gericht op de ambassadeurs. Het is de bedoeling dat de amba’s zich
specifiek gaan richten op een bepaald onderdeel om het bestuur beter te kunnen ondersteunen. Als voorbeeld haalt
zij Ivo en Adriaan aan die zich voornamelijk met het magazine gaan bezighouden.
Kim heeft verschillende ontwerpen gemaakt voor T-shirts en deze zullen binnenkort gemaakt worden. Verder zal
het assortiment merchandise artikelen uitgebreid worden. De korting bij verschillende bromfietszaken voor leden
is zo goed als rond.
Sjoerd de Jong is vorig jaar ook nieuw in het bestuur gekomen. Hij is begonnen om de administratie geheel
overnieuw op te zetten. Ook heeft hij zich verdiept in de verschillende kostenposten, waar mogelijk heeft hij
getracht de kosten te verminderen. In het begin viel de ledenadministratie hem zwaar. Niet ieder lid gaat even
accuraat om met de toegestuurde formulieren. Momenteel verstuurt hij aanmaningen naar leden die nog niet
betaald hebben. Deze aanpak werpt zijn vruchten af.
Fred van den Berg heeft een goed seizoen achter de rug. Liefst 5 magazines zijn er uitgekomen en ook de
samenwerking met Wouter beviel hem goed.
Wouter Joosse ziet graag dat het magazine op A4 formaat uitgebracht gaat worden. Sinds enige magazines
hebben we een nieuwe drukker. Het contact verloopt beter en afspraken worden ook beter nagekomen.
Jasper Overdevest heeft zijn eerste jaar als voorzitter achter de rug. In het begin liep de communicatie enigszins
stroef. Mede omdat het bestuur veel nieuwe leden had wist niet iedereen wat van hem of haar verwacht werd.
Vergaderingen waren moeilijk te plannen, omdat iedereen of studeert of werk heeft. Gelukkig is dat probleem nu
ondervangen. Voor het komende jaar staan er plannen zat op stapel.
Wijziging Huishoudelijk Reglement:
Het bestuur stelt de volgende wijzigingen in het huishoudelijk
reglement voor. De inschrijfformulieren komen te vervallen. Uit efficiency oogpunt is het wenselijk om dit te
doen. Veel personen die lid willen worden vergeten het formulier op te sturen. Koen Prins en Martijn Barreveld
merken op dat het inschrijfformulier bedoeld is om het aansprakelijk stellen van de Vereniging bij evenementen
door leden te voorkomen. Het is dus zeker niet wenselijk dit formulier af te schaffen. Het bestuur gaat bekijken of
dit probleem op een andere manier ondervangen kan worden.
De Lijst met Honda 4-takt modellen zal vervangen worden door Lijst met bromfietsen. Dit omdat er steeds meer
replica’s van Honda’s op de weg verschijnen terwijl de aanwas van nieuwe Honda’s achterwege blijft. Dit voorstel
wordt aangenomen.
De kilometervergoeding zoals die omschreven staat in het HR wordt vervangen door een formule. Deze gaat uit
van een gemiddelde brandstofprijs en een gemiddeld verbruik. Ook deze wijziging wordt aangenomen.
Rondvraag:

Edwin Feenstra valt Koen en Martijn bij in hun standpunt over het inschrijfformulier.

Jaimy Penders en Erwin Bakker zien graag dat er naast de HDD meer evenementen georganiseerd worden. Het
bestuur geeft aan dat ideeën altijd welkom zijn.
Johan Koole wil het opengewerkte blok dat hij in bruikleen heeft gegeven retour. Hier zal binneknort een afspraak
worden gemaakt.
Koen Prins wil weten via welk emailadres het beste naar het magazine gemaild kan worden. Dit kan het beste via
het emailadres van Wouter of via magazine@hondavereniging.nl gebeuren.
Sluiting:

De vergadering wordt om 16:45 gesloten.
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