Honda Vereniging Nederland
Postbus 173
3700 AD Zeist

Notulen algemene leden vergadering 2010.
Opening vergadering: 15:00 uur.
Opening: 15:00 uur.
Ingekomen stukken
- Honda Zoomer
- Sponsering forum
Honda Zoomer
Er zijn aan verschillende leden, vragen gesteld door niet leden, of het ook mogelijk was om
met een Honda Zoomer deel te nemen aan onze evenementen?
Hier is de volgende reactie op gegeven door het zittende bestuur: Het doel van de Honda
vereniging is het behoudt van de klassieke Honda 4takt bromfiets in Nederland. De Zoomer is
geen directe afgeleide van een klassiek Honda 4takt bromfiets model en mag daarom niet
deelnemen aan onze evenementen.
Als reactie hierop is aangegeven door Jasper van de ledenadministratie, dat dit niet helder op
onze website is vermeld of in het magazine. Daarom is besloten vanaf nu helder en duidelijk
op de website en in het magazine te vermelden dat de Honda Vereniging Nederland gericht is
op het behouden van de klassieke Honda 4takt bromfiets.
Sponsering forum
Een van de aanwezige leden kwam met de vraag, wat de relatie van de HVN is met 4takt.net
en waar het forum door gesponsord wordt.
Jos van de evenementen licht toe dat sinds 2009 het forum 4takt.net in handen is van de HVN
en dat de kosten hiervan ook door de HVN worden gedragen. Echter zijn er ook advertentie
mogelijkheden op het forum. Iedereen die op het forum wil adverteren krijgt de mogelijkheid
om een advertentie te zetten in het magazine, waar automatisch gratis advertentie gelegenheid
bij komt voor op het forum.
1. Sociaal jaarverslag bestuursleden
- Voorzitter
Jelke geeft aan dat het een gemakkelijk en niet byzonder afgelopen jaar was. Er waren geen
grote veranderingen die doorgevoerd moesten worden, geen complexe vraagstukken waardoor
hij tevreden is over de gang van zaken van het afgelopen jaar. Één ding dat nog niet is
afgerond in het afgelopen jaar, is de betalingsachterstand van verschillende adverteerders.
Hier gaat Jelke zich nog voor inzetten. Jelke geeft echter ook aan nog steeds de ambitie te
hebben om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Dit zal gebeuren wanneer een gepaste
vervanger of vervangster zich aanbiedt.
- Evenementen
Jos de evenementen man geeft aan tevreden te zijn over het afgelopen jaar. De Hondadag en
de andere evenementen zijn goed verlopen. Echter geeft hij ook aan dat hij eerder al tijdens
een bestuursvergadering heeft aangegeven dat hij geen tijd meer heeft voor de functie
evenementen en dan ook zijn functie vanaf de ALV direct neer legt. Hij heeft tijdens diezelfde
bestuursvergadering zijn takenpakket mbt de Hondadag aan Jelke overhandigd.
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Jelke geeft aan voor de HDD 2010 een locatie in Utrecht gevonden te hebben en hier
mondelinge toezegging voor heeft gekregen van de gemeente. Momenteel wordt er nog door
de gemeente overlegd met de politie en brandweer of de locatie geschikt is, maar de gemeente
verwacht dat dit goed zal zijn. Echter heeft de gemeente ook aangegeven dat de Politie op de
HDD controles wil uitvoeren met betrekking tot de veiligheid van de deelnemers. Om de
leden tijdig op de hoogte te stellen, van wat de Politie nou daadwerkelijk wil gaan
controleren, zal Jelke contact met de gemeente opnemen om hier informatie over in te
winnen. De leden geven hier als reactie op dat door een aankondiging dat de Politie zal komen
controleren, dat er of een andere locatie gezocht moet worden en dat de opkomst tijdens de
HDD hierdoor kleiner zal zijn. Jelke geeft aan dat er niet direct een andere locatie gezocht zal
worden, maar dat er goed overleg met de Politie zal zijn, aangegeven zal worden wat de
consequenties van controles voor de HDD zullen zijn en dat alle leden op tijd op de hoogte
worden gesteld van de reactie van de Politie. In ieder geval zal alle info op het forum
geplaatst worden.
- PR
Helaas is Jolijn niet aanwezig tijdens de ALV. Jolijn heeft in het afgelopen jaar de functie PR
op haar genomen. Helaas zijn hier weinig adverteerders uitgekomen. Er zijn wel
onderhandelingen geweest met enkele adverteerders. Echter is ook Jolijn tegenwoordig te
druk voor haar functie. Deze heeft zij t.z.t. neer gelegd waarmee de taken voor PR verdeeld
zijn onder de zittende bestuursleden.
Vanuit de aanwezige leden wordt aangegeven of het niet een idee is om de taken voor PR aan
de functie van voorzitter te verbinden. Hier wordt door meerdere bestuursleden op
aangegeven dat een extra bestuurslid altijd handig is. Dit bestuurslid kan zich namelijk naast
PR ondersteunend optreden voor de andere functies.
Naast het zoeken van adverteerders, wordt aangegeven dat de PR vertegenwoordiger zich
inzet voor de ambassadeurs (momenteel bekend als de commissies), het verwerven van
nieuwe leden en het achterhalen van de interesse van de huidige leden.
Door de aanwezige leden wordt aangegeven dat echte ambassadeurs toch van nut kunnen zijn
voor de vereniging. Omdat ze fungeren als locaal aanspreekpunt, ritten en subritten kunnen
organiseren, en ondersteuning kunnen bieden tijdens de Hondadag.
- Website
De website wordt ook gezien als een PR element. Hier over wordt aangegeven door de
aanwezige leden dat Rene van de website een geweldige taak verricht. Specifiek wordt
aangegeven dat het foto upload systeem erg goed bevalt.
Er wordt echter gevraagd of het geen ideetje is om een mailing op te stellen waarmee iedereen
geattendeerd wordt op een ritje. Dit idee wordt door iedereen goed ontvangen.
Verder wordt er aangedragen dat het HVN ritten bestand misschien gekoppeld moet worden
aan het forum.
- Ledenadministratie
Het gaat goed met de ledenadministratie. Er waren vorig jaar 599 leden. Sinds de verlenging
zijn er 30 nieuwe leden bij gekomen waarmee het huidige leden aantal op de 380 blijft
hangen. Verder hebben er sinds de verlengingen 220 leden niet betaald.
Verder functioneert de automatische incasso prima! De formulieren hiervoor zullen
download-baar gemaakt worden.
Bij verlengingen worden de lidmaatschapspassen mee verstuurd in de envelop. Hier over
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wordt opgemerkt dat het risico bestaat dat veel leden hun pasje weggooien omdat deze nog in
de envelop blijft zitten als ze het magazine er uit gehaald hebben.
- Penningen
Jurrien is afgelopen jaar begonnen met de penningen en geeft aan dat dit hem goed is
bevallen.
Voor het overzicht heeft hij een balans gemaakt waarin iedereen de financiële gang van zaken
terug kan zien. Verder geeft hij aan dat er over het afgelopen jaar geld apart is gezet om het
jubileum van de vereniging, dat volgend jaar gevierd zal worden, van volgend jaar te
bekostigen.
De kascommissie van dit afgelopen jaar zijn Tom en Sjoerd geweest. Tom geeft aan dat alles
grondig gecontroleerd is en alles klopt.
- Redactie
Patrick geeft aan dat redactie het afgelopen jaar ook prima is verlopen. Niet veel byzonders te
melden, behalve dan dat hij zijn functie neerlegt of eigenlijk door wil geven aan Rob en Niek
Oor.
Rob geeft aan de leden meer te willen betrekken in de redactie door regelmatig om rit
verslagen te vragen. Verder zijn er een aantal leden aanwezig die Rob direct aanbieden om
stukjes te willen schrijven: Herman, Henk-Jan, Huib, Tom en Roxanne.
Rob wil ook kijken of het mogelijk is om een voller/ dikker magazine te maken.
- Stemmen
Dit jaar zal er gestemd moeten worden om 4 aangelegenheden: Bestuursfunctie van Rob Oor
voor de redactie, het erelidmaatschap van Patrick, erelidmaatschap van Jos en het
erelidmaatschap van Jolijn.
Uit de stemming is naar voren gekomen dat Rob Oor het nieuwe bestuurslid wordt voor de
functie redactie, dat Patrick voor een periode van 3 jaar erelid wordt en dat Jos en Jolijn voor
1 jaar erelid worden.
Daarnaast dient er een nieuwe kascommissie gekozen worden. Hiervoor bieden Tom en
Patrick zich aan. Hier stemmen de aanwezige leden mee in.
- Actie punten 2008-2009
Als resterende actiepunt van afgelopen jaar stond de betalingsherinneringen voor de
adverteerders. Meerdere adverteerders hebben niet voldaan aan hun betalingen voor de
advertenties in de magazines. Hiervoor zullen alsnog betalingsherinneringen verstuurd
moeten worden.
Verder dienden er contracten opgesteld worden voor het adverteren. Dit is gebeurd echter
dient Rovaza hierover nog benaderd te worden.
- Rondvraag
Roxanne vraagt of er nog mensen nodig zijn voor de EHBO voor aankomende Hondadag en
biedt zich hiervoor aan. Dit aanbod wordt zeer gewaardeerd en meteen aangenomen.
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Bart vraagt of er een “te koop” sectie opnieuw in het magazine kan komen. Misschien niet
direct functioneel, maar wel leuk. Dit vind iedereen een goed idee en Rob zal er mee aan de
gang gaan!
Verder wordt er gevraagd of er al een preparty locatie is gevonden. Hierover wordt
aangegeven dat hiervoor verschillende scoutings benaderd zullen worden. Verder wordt als
alternatief de scouting in Bunnik aangedragen omdat we hier al meerdere malen geweest zijn.
Huib vraagt of het niet een idee is dat de HVN weer wat meer beurzen gaat bezoeken. Hierop
geeft iedereen aan dat dat wel een goed idee zou zijn. Echter dient er dan wel meer stand
bekleding te komen dan de huidige aankleding. Een mogelijk idee hiervoor zou een decor zijn
zoals de KJMV dat heeft.
De belemmerende factor voor beurzen is de beschikbaarheid van mensen die op de stand
willen staan en het ophalen van de stand. Echter wordt hierop ook aangegeven dat dit via het
forum vaak snel opgelost kan worden.
Er resten geen verder vragen meer.
De vergadering wordt gesloten met bittergarnituur en een extra spa’tje goud om 16:15.

