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Notulen ALV HVN 2006
Opening: 13:10
Aanwezig:
Sjoerd de Jong, Jelke Hoekstra, Marloes van ‘t Klooster, Rutger van ‘t Klooster,
Wouter Joosse, Arno van Zanten, Han van Dijk, Carel …. , Ivo Bokeloh, Martijn
Barreveld

Goedkeuring notulen 2005:
Goedgekeurd zonder op en of aanmerkingen.

Ingekomen stukken:
Geen ingekomen stukken.

Vaststellen agenda:
Geen veranderingen.

Sociaal Jaarverslag bestuursleden:
Marloes: Ledenadministratie gaat goed, totaal aantal leden vorig jaar 773. Veel
nieuwe leden na HDD. Na rekening betaalden weinig mensen in voorgaande jaren, dit
jaar dankzij kentekenplaat houder nu al 546 leden. Bij HDD nog een 250 tal leden en
dan is het ledenaantal al hoger dan voorgaand jaar. Nieuwe leden per website lopen
goed, +/- 100 leden per jaar.
Jelke: Kwa evenementen goed verlopen, succesvolle HDD. Politie besloot rit te
veranderen maar loste dit zelf op. Puzzelrit weinig mensen dus dit kan dit jaar beter.
Problemen met beurzen, laatste vehikel geen stand en de bezetting is nihil. Reden
hiervoor was dat Jelke, Han en Pytrik niet konden opbouwen en dat de mensen niet op
deze beurs konden staan en niet reageerden op email. Heeft er nog steeds lol in, en
merkt dat alles steeds makkelijker verloopt. HDD dit jaar al in een vergevorderd
stadium, locatie Aartshertogenlaan in Den Bosch. Wacht op instemming van de buurt
en mocht hier geen reactie op komen dan is de locatie goedgekeurd, de gemeente
stond positief tegenover de HDD.
Han, misschien is het handig om de spullen voor de beurs centraal op te slaan zodat
deze door meerdere mensen opgebouwd kan worden, kost nu erg veel tijd.
Arno, of er overzicht is van de beurzen die per jaar georganiseerd worden zodat hier
rekening mee gehouden kan worden met planning. Dit is handig om rond te mailen
zodat mensen vooruit kunnen plannen. Jelke kan dit opstellen en rond emailen en
hoopt zo op meer reactie voor stand bezetting.
Han vraagt zich af of 3x per jaar 3 dagen te gaan staan wel nuttig is, of het niet leuker
is om andere beurzen leuker is om op te gaan staan ipv 1 verhikel beurs. Ivo stelt
motorbeurs Hardenberg voor. Jelke stelt zelf Ijhallen voor alleen zijn die vrij prijzig.
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Wouter: Merkt op dat het laatste magazine van vorig jaar wat laat was door te weinig
kopij. Maar door de laatste vragen zijn er al mensen die actiever zijn. Zo ook Rene
Paques die de strips maakt. Ook wil hij dit jaar zn functie gaan afbouwen en hoopt dat
andere mensen zich gaan aanmelden hiervoor.
Ivo merkt op dat er misschien actiever Amba’s geworven moet worden. Om zo ook
meer doorstroom naar het bestuur te bewerkstelligen. Het bestuur hoopt toch dat
mensen zich vrijwillig wat meer aanbieden ipv het vragen. Arno stelt voor om
Bestuursleden en Amba’s functies aantrekkelijker te maken door in de zomer een
gezamelijk iets te doen.
Rutger wil proberen de minder actieve ambassadeurs hierop aan te spreken en zo
meer activiteit te bewerkstelligen. Jelke merkt op dat Adriaan een gezellig weekend
zou organiseren maar dit is nog niet gebeurd. Vorig jaar is er na de HDD een
barbeque gehouden voor de actieve mensen tijdens de HDD.
Wouter wil dit jaar de website onder handen gaan nemen om deze actiever te maken
ala hondaheaven.org. Heeft hier al contact mee gehad met Koen, Gert-Jan en Ivo. Ivo
stelt voor dat hij op het messageboard een gedeelte wil maken voor het bestuur en
amba’s om hier meer informatie aan te bieden voor leden. Dit msb moet dan een
onderdeel van de nieuwe site gaan worden.
Sjoerd: Penningen heeft de kascommissie al besproken, maar de grootste verandering
is dat de vereniging financieel er stukken op vooruit gegaan is. Meer geld beschikbaar
voor overige activiteiten omdat het magazine volledig bekostigd wordt door de
adverteerders. Alleen de verzendkosten zijn voor rekening van de vereniging.
Verkoop van artiekelen viel dit jaar tegen, net als kosten voor de HDD. Dit omdat er
weinig mensen op de Pre-Party waren en er op meer gerekend was. Door deze
financiele status kan er meer voor de leden gedaan worden, flyers,
kentekenplaathouder.
Voorzitterschap verloopt ook goed, hij probeert veel te plannen en dit komt de
activiteiten van de vereniging wel ten goede.
Rutger: Bij adverteerders grotere en kleine flyers langs gebracht voor de HDD van
vorig jaar. Hij is druk geweest met het kenteken maar kwam tot de conclusie dat de
RDW hier niet standvastig in is en niet met verenigingen wil communiceren. Hij wil
dit jaar contact opnemen met Hondadag.nl om dit domijn over te nemen.
Contact met Honda Nederland verloopt zeer moeizaam. We zullen een uitnodiging
krijgen voor de HondaDag op Assen en hier kunnen leden evt gratis toegang
verkrijgen. Ook erkenning is over te onderhandelen en een rondleiding in het gebouw
is leuk. Financiele steun is niet de bedoeling en zal ook niet gegeven worden.
Flyers gemaakt en die worden rondgestuurd om bij adverteerders neer te leggen om
zo hopelijk meer leden te berijken. Ook wil Rutger adverteerders van de Bromfiets
benaderen om zo hopelijk meer adverteerders te verkrijgen. Ook het bromfietsplaatje
is leuke naamsbekendheid door het hele land.
Ivo stelt voor om een flyer te maken voor de HDD en deze is zo goed als af, zodra de
locatie etc vast staat zal deze rondgedeeld worden. Ivo merkt met zijn eigen ritten dat
het uitdelen van flyers op andere ritten bevorderlijk is voor de rit.
Arno vraagt zich af omdat de kentekenplaathouder bevorderlijk is voor de betaling
van de leden en dus het ledenaantal in het begin van het jaar, hoe we dit volgend jaar
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willen aanpakken. Rutger heeft hier nog niet over nagedacht maar wil dit zeker
voortzetten, misschien iets van Honda NL wat meegestuurd kan worden.

Financieel jaarverslag:
Voorgaand weekend bij Sjoerd thuis controle van de boeken geweest. Fred is afwezig
wegens het organiseren van eigen rit.
Opmerking Ivo: TV met DVD voor beurs, dit was in eerste instantie vreemd maar
dus voor de beurs en goed verantwoord.
Opmerking Martijn: Alles is goed verantwoord, koppeling biervat en 3 bonnen van
het voorgaande jaar niet aanwezig. De rest is netjes verantwoord, Kasstaten
aanzienlijk verbeterd.
Sjoerd zegt dat dit jaar misschien vaker overleg met kascommissie en na beursen de
kas opmaken om de verdwenen bonnetjes te voorkomen.
Jelke en Sjoerd zitten 3 jaar in het bestuur en er moet gestemd worden of ze hun
bestuurstaak mogen voortzetten.
Er zijn geen tegen stemmen dus ze mogen door met hun bestuurstaak.

Actieve leden:
Sjoerd wil het lid van verdienste toevoegen aan titels voor leden naast erelid. Meestal
worden alleen oud bestuursleden erelid, maar om mensen die zich ingezet hebben
voor de vereniging toch te belonen met een titel deze lid van verdienste te benoemen.
Deze mensen moeten wel betalen in tegenstelling tot ereleden.
Arno stelt voor dat ere leden en leden van verdiensten wel in het magazine komen te
staan. Dit om zo kenbaar te maken wie zich hard ingezet heeft voor de vereniging.
Het bestuur hoopt dat op deze manier mensen zich eerder willen gaan inzetten voor de
vereniging. Arno stelt voor dat de leden van verdienste een presentje krijgen om toch
iets van invulling te geven aan de titel. Han stelt voor deze mensen andere badges te
geven zoals dit vroeger ook gebeurde. Ook stelt hij voor dat deze mensen wel
contributie moeten betalen omdat in tegenstelling tot een bestuursfunctie niet echt een
begin en eind aan de activiteiten voor de vereniging te noemen is.
Arno wil de actieve leden meer belonen en omdat de financiele status van de
vereniging er toch op vooruit gegaan is toch meer vergoedingen voor het bestuur en
of ambassadeurs ergens voor geven. Bijvoorbeeld een maal in het jaar een weekend
een gezellige activiteit. Het bestuur zegt hier wel voorzichtig mee om te willen
springen aangezien in het verleden wel misbruik van gemaakt is door voorgaande
besturen. Maar een weekend is in goed overleg zeker wel mogelijk.
Er wordt gevraagd hoeveel mensen er lid van verdienste kunnen worden en hoe de
nominatie hiervoor verloopt. Sjoerd zegt dat dit gelijk zal zijn aan het nomineren en
stemmen voor ere leden. Dit zal dus op de ALV voorgesteld worden en daar zal dan
ook gestemd worden op de ALV.
Arno wil dan ook dat de procedure dan duidelijk gemaakt wordt aan de leden om dit
aan de man te brengen. Dit kan in het magazine en op de site gezet worden en zo
kunnen mensen deze personen nomineren en dat deze mensen dan ook een presentje
krijgen.
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Het lid van verdienste idee is geaccepteerd en kan uitgevoerd worden door het
bestuur.
Het bestuur is van mening dat een ambassadeur ook voorgedragen kan worden als lid
van verdienste ookal is deze nog actief. Wouter stelt ook voor om weer badges voor
ambassadeurs te laten maken.
Volgende ALV kunnen mensen dus voorgedragen worden en dan kan volgend jaar de
titel vergeven worden aan de mensen die goedgekeurd zijn op de ALV.

Rondvraag:
Ivo stelt voor om de ALV eerder aan te kondigen om hopelijk zo meer leden aan te
trekken. Wouter vindt ook dat de locatie ook op een andere plek moet dan Ankeveen.
Sjoerd stelt voor dat in het volgende magazine een indicatie gegeven wordt voor de
ALV en nieuwjaarsrit. Jelke stelt voor dat misschien de schuur van Johan Koolen
beschikbaar is.
Carel meldt dat er iemand van de wereldomroep is die wil ons interviewen voor de
radio.
Han meldt dat de stand opgeknapt wordt en hij wil die ergens centraal stallen en vindt
een aanhanger voor de stand een goed idee. Een dichte aanhanger is altijd bij Jelke te
stallen en misschien is er over een x aantal jaar geen bus meer beschikbaar en dan is
een aanhanger wel erg handig. Als dit financieel haalbaar is zou dit erg handig zijn!
Een lichte gesloten aanhangwagen kan door iedereen met een rijbewijs en auto
vervoerd worden dus erg handig. Iedereen op de ALV vindt de aanhanger een goed
idee, dit is ook handig voor andere PR activiteiten.
Arno ziet dat er steeds meer mensen hun Honda bromfiets omkeuren tot motor. Hij
zou graag willen weten wat de vereniging hier mee wil gaan doen. Aangezien dit toch
wel van origine Honda bromfietsen zijn is het toch leuk om hier aandacht aan te
besteden. Hij noemt zijn motorrit waar erg veel belangstelling voor was. Arno zal een
stel van deze mensen benaderen om hier ideeen los te krijgen en eventueel een sectie
in het magazine voor deze aparte groep Honda’s.

Kascommissie 2006: Ivo, evt Martijn en Arno.
Sjoerd bedankt iedereen voor zijn komst en hoopt volgend jaar op meer leden.

Sluiting: 14:33
hanvandijk@home.nl

