Notulen Algemene Leden Vergadering van de Honda Viertakt Bromfietsen
Vereniging Nederland op 14 april 2002 in de Peppel te Zeist
1. Opening:
Merel de Boer opent de vergadering om 13:25 en heet iedereen hartelijk welkom.
2. Goedkeuring notulen ALV 2001:
De notulen van de ALV van 2001 zijn rondgedeeld en worden per pagina goedgekeurd. Er
zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Goedkeuring agendapunten:
Op de vraag of iedereen zich kan vinden in de agendapunten, wordt door Johan Koole en
Koen Prins opgemerkt, dat bij het zesde punt "Deelname imitatie Honda's aan evenementen"
het woord "imitatie" beter verandert kan worden in "imitatie en andere oldtimers".
4. Bestuurswisselingen:
Dit jaar komen de bestuursfuncties Redactie en P.R. vrij. Twee kandidaten hebben zich
aangemeld, deze zullen later zichzelf voor kunnen stellen. Allereerst wordt de functie
Redactie behandelt. Tim Adelaar geeft aan dat hij deze functie twee jaar met veel plezier heeft
gedaan. Omdat zijn studie de nodige aandacht en tijd vraagt, ziet hij zich genoodzaakt het
bekleden van de functie te beëindigen. Wel wil hij de website blijven onderhouden, iets waar
hij het afgelopen jaar door bovenstaande reden te weinig tijd aan kon besteden. Fred van den
Berg heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. Hij vertelt kort wat zijn dagelijkse
bezigheden zijn en denkt voldoende tijd te hebben om de functie naar behoren te kunnen
uitvoeren. Hij verwacht wel dat hij de eerste tijd ondersteund zal moeten worden, maar dat het
na het inwerken moet lukken. De tweede functie is vorig jaar ontstaan en wordt bekleed door
Seroj de Graaf. Hij geeft aan dat hij boordevol ideeën zat, maar door zijn drukke studie en het
verzorgen van de lay-out van het magazine de functie eigenlijk niet naar behoren kon
uitvoeren. In eerste instantie wil hij graag de lay-out blijven verzorgen, maar de functie P.R.
kan hij niet blijven doen. Hij geeft aan dat de functie heel breed op te vatten is en dat het
nieuwe bestuurslid alle kanten op kan. Op dit moment is er nog weinig vorm aan gegeven,
maar dit moet in de toekomst zeker lukken. Kim Hill heeft zich kandidaat gesteld voor deze
functie. Zij vertelt dat zij vorig jaar ook voor deze functie geopteerd heeft, maar toen niet
verkozen werd. Aangezien zij vindt dat P.R. binnen de vereniging een belangrijke functie is
en moet worden, ziet zij de toekomst kleurig tegemoet. Merel geeft aan dat op de stembriefjes
de voorkeuren ingevuld kunnen worden. Tevens worden de twee vertrekkende bestuursleden
voorgedragen voor erelid. Ook deze keuze kan op het stemformulier ingevuld worden.
5. Aanwezigheid HVN op beurzen:
Merel vertelt dat er tijdens een bestuursvergadering gesproken is over de aanwezigheid van de
HVN op de diverse beurzen in het land. Momenteel is het zo dat er per jaar drie Vehikel
beurzen en de Beurs in Rosmalen gedraaid worden. Aangezien het altijd een heel geregel is
om de stand te bemannen en om de nodige brommers op de stand te krijgen, wil het bestuur
eens horen van de leden hoe zij aankijken tegen onze aanwezigheid aldaar. Jasper Overdevest
vult aan dat het aantal nieuwe leden, dat zich op een beurs aanmeldt, sinds de website in de
lucht is enorm is afgenomen. Er volgt een discussie waarin Pytrik Heideman aangeeft dat de
aanwezigheid belangrijk is voor het contact met de leden. Ook niet-leden kunnen daar warm
gemaakt worden om het lidmaatschap te overwegen. Adriaan Elsenaar denkt dat de stand ook
door de nieuwe ambassadeurs bemand kan worden. Koen Prins is van mening dat de nadruk
niet op het werven van leden moet liggen, maar breder gezien moet worden. Jelke Hoekstra

vindt dat het aantal beurzen van 4 in een jaar niet verder naar beneden geschroefd zou moeten
worden. Verder vindt Pytrik Heideman dat de stand vulling te wensen over laat. Jasper geeft
aan dat de respons van leden na een oproep in het magazine nihil is. Dit is jammer, omdat er
met een beetje moeite best iets moois van te maken is. Johan Koole denkt dat op een HDD de
eigenaren van aparte of mooie brommers aangesproken kunnen worden om hun brommer
eens op een beurs neer te zetten. Op het stemformulier kan de voorkeur worden aangegeven.
6. Deelname imitatie Honda's en overige oldtimers aan evenementen:
Merel steekt van wal met de uitleg van wie wel en wie niet lid mag zijn van de vereniging. In
het huishoudelijk reglement staat dat iedereen, die zich kan vinden in het doel wat de
vereniging voor ogen heeft, lid mag worden van de Honda Vereniging Nederland. Alleen is
het zo dat op evenementen van de vereniging het lid in bezit moet zijn van een klassieke
Honda bromfiets. Momenteel komen er steeds meer replica's van Honda op de markt.
Binnenkort zal ook het aantal scooters met een vierslag motor toenemen. De vraag is wat te
doen? Martin Deen geeft aan dat de meeste leden Honda-gek zijn en dat het toelaten van
imitatie Honda's geen goed idee is. Peter Routers is eveneens van mening dat alleen
bromfietsen van Honda origine mogen worden toegelaten. Koen Prins vindt dat het niet
toelaten zelfmoord is voor de vereniging. Het aantal Honda's neemt alleen nog maar af. Hij
stelt voor om een lijst op te stellen met type bromfietsen die wel worden toegelaten. Op deze
manier kan je het kaf van het koren gescheiden blijven houden. Per jaar zou er besloten
moeten worden of de lijst aangevuld ofwel ingekort moet worden. Sicko Hashem vraagt zich
af wat te doen met viertakt scooters. Deze zullen zeer waarschijnlijk niet op de lijst geplaatst
worden. Op het stemformulier kan de voorkeur worden aangegeven.
Pauze
Uitslag stemming:
Met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen is Kim Hill gekozen tot bestuurslid met de functie
P.R.
Met 23 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoudingen is Fred van den Berg gekozen tot nieuw
bestuurslid met de functie Redactie.
Met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen wordt ervoor gekozen dat de HVN op alle beurzen
aanwezig blijft.
Met 18 stemmen voor en 10 tegen, wordt ervoor gekozen dat het bestuur een lijst opstelt met
de typen brommers die toegang hebben tot besloten evenementen. In deze lijst worden ook
afgeleiden (imitaties) van de Honda's opgenomen.
Met 14 stemmen voor, 13 tegen en 1 onthouding is Seroj de Graaf gekozen tot erelid.
Met 19 stemmen voor, 8 tegen en 1 onthouding is Tim Adelaar gekozen tot erelid.
7. Financieel jaarverslag:
Martijn vertelt dat in het magazine vermeld staat dat de vereniging afgelopen jaar ƒ 950,armer geworden is. Mede door een declaratie uit het vorig boekjaar, dat aan een ander oudbestuurslid uitbetaald is en in termijnen over de jaarwisseling terug betaald is, en de gestegen
verzendkosten voor het magazine is dit resultaat behaald. Inmiddels is het met de declaratie

weer in orde en voor de verzendkosten heeft de vereniging een contract met TPG afgesloten.
Hierdoor zullen de verzendkosten iets meer dan helft van afgelopen jaar bedragen. De
verwachting is dat het resultaat over het jaar 2002 beter zal zijn. Johan Koole vraagt zich
waarom de declaratie in drie termijnen terugbetaald is en niet gewoon in één keer. Martijn
antwoordt dat de persoon, waarnaar het geld in eerste instantie werd overgemaakt, in de
veronderstelling was dat hij ook nog een declaratie open had staan. Dit bleek niet het geval,
maar door deze situatie keek hij er ook niet vreemd van op dat er geld op zijn rekening gestort
werd. De fout is ontstaan doordat Martijn het verkeerde rekeningnummer heeft ingevuld.
Door middel van Girotel is het geld overgemaakt en het programma controleerde toen niet, of
de naam van de begunstigde overeenkwam met het rekeningnummer. Inmiddels is dit wel het
geval en zal deze fout niet weer gemaakt kunnen worden. Sjoerd de Jong vraagt waarom in
het magazine niet de balans vermeld stond. Martijn antwoordt dat hij zich heeft moeten
haasten om alles op tijd af te krijgen en de balans niet op tijd af had. Verder geeft hij aan dat
hij het lastig vindt om voor de vereniging een balans op te stellen, omdat de vereniging
vrijwel geen debiteuren en crediteuren kent een geen vreemd vermogen heeft. Koen Prins
vindt dat het verschil in bestuurskosten tussen de staat van baten en lasten over 2001 en de
begroting van 2002 enorm verschillen. Martijn geeft aan dat de bestuurskosten vermeld op de
staat van baten en lasten nog gesplitst moeten worden in de andere kostenposten zoals
vermeld op de begroting. Tijdgebrek is ook hier debet aan. Verder wil Koen Prins graag zien
dat de vereniging eens goed nadenkt over de lange termijn. Hij zou graag zien dat er in het
magazine een strategisch plan uitgewerkt wordt over hoe de vereniging de toekomst tegemoet
ziet. Verder maakt hij zich zorgen over de kosten van het magazine en met name van de
kleuren cover. Seroj legt uit dat we het magazine vrij goedkoop kunnen laten drukken. Mede
door de tijd en moeite die Seroj er in steekt, is het magazine niet veel duurder dan voorheen.
Koen vraagt wat te doen als de drukker op houdt te bestaan of Seroj hiermee ophoudt. Dit is
wat voor de toekomstvisie, antwoordt Martijn. Ivo Bokeloh denkt dat de vereniging meer kan
halen uit de verkoop van goederen op de beurzen. Als voorbeeld geeft Ivo aan dat de pennen
als warme broodjes wegvliegen, maar hier vrijwel geen inkomsten uit zijn. Martijn zegt dat
het doel van de vereniging niet is om zo rijk mogelijk te worden. Het inkopen, opslaan en het
risico van niet verkopen zijn allemaal zaken waar rekening mee gehouden moet worden.
Afgelopen jaar heeft de vereniging T-shirts laten maken voor de HDD, gelukkig zijn de
kosten eruit, maar na de HDD worden ze vrijwel niet meer verkocht. Koop je er 10 meer in,
dan zit je gelijk met een verliespost. Barry van Boeijen denkt dat het dan een goed idee is om
met voorinschrijving te gaan werken. Dit idee wordt meegenomen voor de komende HDD.
Peter Routers vraagt zich af hoeveel de overnachting in het weekend van de komende HDD
gaat kosten. Dit is op dit moment nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze laag
zullen blijven. Aangezien de deelnemers zelf voor eten moeten zorgen, hoeft er alleen betaald
te worden om de kosten van de gehuurde spullen eruit te krijgen.
8. Sociaal jaarverslag:
Merel vertelt dat zij dit jaar veel gevaren heeft en dat dit een grotere impact gehad heeft dan
dat zij had voorzien. In september waren er wat moeilijkheden in de communicatie binnen het
bestuur. Gelukkig is dit allemaal weer opgelost en loopt het allemaal weer lekker. De
voorbereidingen van de HDD zijn in volle gang, maar daar zal in het volgende magazine meer
over te lezen zijn. Verder geeft Merel aan dat het voor haar het laatste jaar zal zijn binnen het
bestuur. Na zeven jaar zich ingezet te hebben voor de vereniging, draagt zij tijdens de
volgende ALV het stokje over.
Tim heeft het afgelopen jaar af en toe flink moeten pezen om het magazine op tijd af te
krijgen. Mede door zijn studie is dit niet altijd binnen de termijnen gebeurd, maar alle

magazines zijn wel uitgekomen. Verder is hij verheugt dat de kopij vergaring steeds beter
gaat.
Martijn heeft voor het eerst zowel de penningen als de ledenadministratie gedaan. Zeker in de
ledenadministratie ging een hoop tijd zitten. Maar al duurde het voor sommige leden wat lang,
alles is goed gekomen. Na de vorige ALV is hij nog van baan veranderd en heeft het nu naar
zijn zin als liftmonteur. Ondertussen is hij ook nog verhuisd. Het was dus een druk, maar wel
een enerverend jaar.
Jasper heeft zijn eerste jaar als bestuurslid achter de rug. Na eerst nog nauw samen te hebben
gewerkt met Frits Goosmann, staat hij er nu alleen voor. Verheugd is hij over het weekend
waarin de HDD gehouden wordt. Het organiseren van beurzen vindt hij maar moeilijk, omdat
hij niet alles voor elkaar krijgt wat hij voor ogen heeft.
Seroj heeft naast het verzorgen van de lay-out van het magazine de functie van P.R. vervuld.
Hij had veel ideeën, maar door een drukke studie en het magazine zijn veel van de plannen
niet uitgekomen. Het magazine blijft hij graag doen, maar wil op termijn ook deze functie
overdragen.
9. Bevindingen kascommissie 2000:
Olivia Butterman heeft de boeken van 2000 gecontroleerd. Zij heeft geen onregelmatigheden
gevonden. Wel vraagt zij of de wijze van ordenen van de declaraties overzichtelijker kan.
Verder maakt zij zich zorgen over de kosten van het magazine.
10. Benoeming kascommissie 2001:
Op de vraag wie de boeken over 2001 wil controleren, melden Olivia Butterman en Sjoerd de
Jong zich hiervoor.
11. Rondvraag:
Sjoerd de Jong vraagt of er nog een kleppenkofferbakbeurs op stapel staat. Hier is wel sprake
van geweest, maar organisatorisch is het een hele opgave (om het in een goede vorm te
gieten?) een geschikte locatie te zoeken. Vanuit de zaal wordt geopperd om het te combineren
met de HDD. Hier zal serieus naar gekeken worden. Barry van Boeijen vraagt of er op de site
van de HVN een advertentiepagina gemaakt kan worden. Er zijn al enkele drukbezochte sites
in den landen, maar ook hier zal naar gekeken worden. Martin Deen maakt van de
gelegenheid gebruik om het bestuur te bedanken voor de inspanningen van het afgelopen jaar
en vooral op dezelfde voet door te gaan.
12. Sluiting:
Merel sluit de vergadering om 16:00.

