Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Honda viertakt
bromfietsen Vereniging Nederland van zondag 31 Oktober 2004 in het
Wapen van Ankeveen te Ankeveen.
Opening: Sjoerd de Jong opent de vergadering om 13:12, nadat iedereen geregistreerd
is.
Vaststelling Agenda: Sjoerd geeft aan dat de reden voor deze ALV is het vertrek van
Jasper en Kim. Alsmede de wijziging van het inschijven van leden, dit houdt in dat
het inschrijfformulier niet meer nodig is om officieel lid te worden.
Rondje bestuur:
Jelke: Hij geeft aan dat hij zeer tevreden is over afgelopen jaar, dit mede door het feit
dat er een enorme opkomst was op de HDD en deze eigenlijk zonder problemen is
verlopen. Met een opkomst van ongeveer 700 mensen en 600 brommers is dit een
aanzienlijke stijging ten aanzien van voorgaande jaren. De Pre Party verliep helaas
iets minder goed door onenigheid met een groep Belgen. Hij geeft te kennen dat op de
eerste ALV van 2005 het bestuur hun mening over deze kwestie gaat presenteren en
of de Belgen die geen lid van de HVN zijn dan ook welkom zijn. Ook is de HVN
weer op een nieuwe beurs geweest namelijk die van Weert. Voor de komende tijd
staat het brommerpullen op de agenda en werken we aan een sleutelmiddag waar
begeleiding bij is.
Wouter: Afgelopen jaar heeft Wouter heel veel stukjes van leden gekregen over hun
ritjes en andere 4-takt gerelateerde bezigheden. Hij is hier heel erg blij mee en
bedankt deze mensen dan ook en geeft aan dat andere mensen ook altijd hun kopij
kunnen inleveren. Ook geeft hij aan dat hij heel druk is met de gevolgen van het
Bromfietskenteken voor onze bromfietsen. Hier is nog niet veel zekerheid over dus hij
durft niet veel te zeggen. Het A4 magazine is hard om weg en hopelijk is het eerste
magazine van 2005 een magazine in het A4 formaat.
Sjoerd: Helaas zijn er nog geen jaarcijfers maar deze komen bij de volgende ALV.
Wel kan hij vertellen dat er op dit moment 752 mensen lid zijn van de HVN. Verder is
het zaak om komend jaar meer duidelijkheid aan de leden te geven dus zal er een
planning verschijnen voor komend jaar in het volgende magazine. Ook is
ledenbehoud erg belangrijk en moet er meer structuur in de evenementen en het
magazine komen. Ook moet er komend jaar meer aan PR gewerkt worden in de vorm
van contact met tijdschriften om zo hogere opkomsten bij verschillende evenementen
te krijgen.
Kim: Afgelopen jaar zijn de T-shirts gedrukt en deze zijn een groot succes. Wel heeft
ze al van veel leden gehoord dat er ook t-shirts moeten komen met andere honda
modellen erop. Ook is er korting voor HVN leden bij 4takt winkels geregeld, wel
geeft Adriaan Elsenaar te kennen dat aan de leden duidelijk gemaakt moet worden dat
ze zelf aangeven dat ze lid zijn van de HVN en dus om de korting vragen. Koen Prins
stelt voor om een poster in de winkel op te hangen waar deze korting op staat samen
met inschrijf informatie. Kim geeft ook aan dat door het nieuwe adverteerders beleid
Leertouwer helaas geen advertentie meer in het 4stroke magazine wil maar hopelijk
komt hier komend jaar verandering in.
Extra punten: Adriaan geeft te kennen dat hij heel tevreden is over het functioneren
van het bestuur maar dat ze af en toe iets te hecht zijn. Het is naar zijn mening
moeilijk om er als ambassadeur of lid tussen te komen. Dit vond hij vooral naar voren

komen op de HondaDag en de Pre Party. Hij denkt dan ook dat het verstandig is om
meer taken naar ambassadeurs te delegeren. Johan Koole geeft aan dat professionele
bewaking op de Pre Party en de HondaDag zelf misschien een goed idee is om het
bestuur een beetje te ontzien. Han van Dijk en Erwin Bakker geven aan dat een lijst
met regels die aan iedereen uitgedeeld worden ook een hoop problemen kunnen
voorkomen.
Koen geeft aan dat hij contact heeft met bestuursleden van de PTCN en dat een
gecombineerde rit misschien een goed idee is. Shannon organiseerd al zo’n soort rit
samen met de Vespa club en dit bevalt heel erg goed. Jelke geeft aan dat hij al contact
gehad heeft met de PTCN en dit snel weer zal doen. Koen zal uitzoeken hoe de
verschillende divisies binnen de PTCN over een gecombineerde rit denken. Erwin
heeft een telefoon nummer van de Puch club voorzitter en zal deze zo snel mogelijk
doorgeven aan Jelke.
Johan geeft aan dat de beurzen in Wellen en Woerden misschien ook aangedaan
kunnen worden komend jaar.
Erwin is ook benieuwd hoe het bestuur tegenover de Sachs Madass staat. Jelke geeft
aan dat dit geen afgeleide van een Honda model is en dus niet welkom is binnen de
HVN.
Inschrijvingsformulier: Sjoerd geeft aan dat alle details in afgelopen magazine gestaan
hebben en dit wel afdoende moet zijn. Er kan in de pauze gestemt worden over het
wel of niet behouden van het inschrijvingsformulier. Koen geeft aan dat dit
wijzigingen van huishoudelijk regelementaire aard zijn en deze eigenlijk niet op de
ALV besproken hoeven te worden. Hier kan het bestuur naar zijn inzien zelf wel
beslissingen over nemen.
Bestuurswisseling: Jasper geeft aan dat hij per direct gestopt is vlak voor de
HondaDag. Dit om reden zoals ook vermeld staan in magazine 55. De rest van het
bestuur had een andere werkwijze als wat hij verwacht van een bestuur en dus vond
hij zichzelf niet geschikt als voorzitter. Na vragen uit het publiek maakt hij wel
duidelijk dat hij zonder onderlinge wrijving uit het bestuur gestapt is.
Kim is 3 jaar geleden met veel plezier en plannen in het bestuur gekomen. Helaas
door persoonlijke omstandigheden is het plezier wat verdwenen als ook de tijd die ze
graag over zou hebben voor de HVN. Ook het wegvallen van Jasper speelde een rol in
haar keuze omdat zij zich ook niet zo thuis in het nieuwe bestuur. Zij ziet Rutger van
’t Klooster als opvolger van haar functie.
Sjoerd geeft de visie van de rest van het bestuur op de situatie en geeft aan dat hij het
vertrek erg jammer vindt maar wel begrijpelijk. Het is waar dat Sjoerd, Wouter en
Jelke veel contact hebben en daarom veel dingen snel geregeld worden. Ook geeft hij
aan dat het nieuwe bestuur misschien meer open moet staan voor invloeden van
buitenaf. Jelke ziet wel graag dat Kim de komende tijd betrokken blijft zodat ze
Rutger goed kan inwerken.
Sjoerd draagt Rutger en Marloes voor als nieuwe bestuursleden, dit doordat zij beiden
al ervaring hebben met het bestuurs werk en daardoor uitermate geschikt zijn.
Ledenadministratie en de penningen worden weer gescheiden. Sjoerd wordt de
nieuwe voorzitter en doet daarbij dan de penningen. Dit doordat hij vorig jaar de
financiele administratie helemaal op orde gemaakt heeft en nu aanpassingen kan gaan
maken voor de toekomst. Marloes gaat dan de taak van Ledenadministratie doen en
Rutger neemt PR voor zijn rekening. Jelke en Wouter blijven hun huidige taken doen.

Rutger geeft aan dat hij Jelke al anderhalf jaar heeft bijgestaan en hij op dit moment al
veel contact heeft met adverteerders en druk bezig is met nieuwe adverteerders
regelen. Ook wil hij meer contact zoeken met andere Oldtimer verenigingen en Honda
Nederland.
Marloes heeft op de afgelopen HondaDag en die daarvoor Sjoerd al bijgestaan met de
ledenadministratie. Dit deed ze via het ambassadeurschap en heeft Sjoerd ook tussen
de HondaDagen door al geholpen. Ze hoopt dat ze het inschrijf traject nog sneller kan
laten verlopen en zo een hoop ergernissen weg te kunnen nemen.
Sjoerd draagt Jasper en Kim voor als ereleden voor de tijd waarin zij in het bestuur
gezeten hebben. Ook legt hij het stembriefje uit.
Pauze
Uitslag stemming:
Marloes: 18 voor, 3 tegen
Rutger: 19 voor, 2 tegen
Erelid Kim: 16 voor, 4 tegen en 1 onthouding
Erelid Jasper: 18 voot, 2 tegen en 1 onthouding
Afscahffing inschrijvingsformulier: 13 voor, 8 tegen
Johan Koole gaf aan dat het stembriefje over het inschijvingsformulier misschien niet
helemaal duidelijk is. Sjoerd vraagt toestemming om handmatig te stemmen. Er wordt
unaniem gekozen om het inschrijvings formulier niet meer verplicht te stellen.
Dit komt er feitelijk op neer dat de overige vormen van insturen van gegevens nu
gelden als inschrijvingsformulier.
Hierbij zijn Rutger en Marloes nu bestuursleden en zijn Jasper en Kim erelid.
Wat verder ter tafel komt: Erwin en Maurijn (Emmerik??) vragen zich af waarom er
dit jaar geen puzzelrit gehouden is. Jelke geeft aan dat deze rit organisatorisch ook
veel tijd kost en er volgend jaar zeker weer zal zijn.
Adriaan bied zijn hulp aan voor de Nieuwjaarsrit.
Koen bied zijn hulp aan voor eventuele verbeteringen van de website. Ook zien
mensen wat meer varieteit aan foto’s op de website, Kim zou willen helpen bij een
eventuele vertaling naar het engels van de website. Koen wil alle magazine inscannen
en op het web publiceren. Wouter vindt dit geen goed idee en zal er wel over na gaan
denken om de inhoud van alle magazine’s op internet te publiceren.
Johan vraagt zich af hoe het met zijn opengewerkte blok is aangezien het blok niet op
de Vehikel stond afgelopen keer. Jelke legt uit dat hij toch liever een blok ziet wat van
de vereniging zelf is. Johan is bereidt het blok aan de vereniging te schenken als deze
door de HVN zelf opgeknapt wordt en eventueel van een electromotor voorzien
wordt.
Sluiting: Sjoerd bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 15:35.

