NOTULEN ALV 4 MAART 2001
Opening
De vergadering wordt om 14h25 geopend. De presentielijsten zijn getekend en de stembriefjes
zijn uitgedeeld.

Goedkeuring notulen vorige ALV
De notulen van de ALV van 16 juli 2000 worden zonder op- of aanmerkingen aangenomen.

Geen ingekomen agendapunten
Functieomschrijvingen
Merel de Boer maakt gebruik van de gelegenheid om bekend te stellen dat de
functieomschrijvingen van de bestuursleden zover mogelijk voltooid en gebundeld zijn. De
functieomschrijvingen liggen ter inzage bij het bestuur. Ze zullen ook op de website geplaatst
worden.

Vacatures (stemmen)
Vanwege het softwarepakket dat nu gebruikt wordt voor de penningen is het eenvoudig om de
ledenadministratie samen te voegen met de penningen. Dit is dan ook gebeurd, waardoor er
een bestuursfunctie vrij is gekomen. Deze nieuwe functie heet PR. Seroj de Graaf verklaart de
relevantie van de nieuwe functie. De punten die hij hierbij aanstipt zijn; contacten met
buitenlandse verenigingen en meer bekendheid geven aan onze vereniging. Hierna loopt Cyta
Tegelberg in het kort de functieomschrijving van PR door.
Vacature voorzitter
Hiervoor heeft alleen Merel de Boer zich kandidaat gesteld. Zij vertelt dat zij al sinds 1996 in
het bestuur van de HVN werkzaam is en het als een uitdaging beschouwt om aan een nieuwe
functie te beginnen. Vanwege haar stage die in september 2001 begint, had ze in eerste
instantie besloten om er (tegelijk met Cyta) helemaal mee te stoppen. Dit vooral vanwege de
continuïteit die nodig is voor de ledenadministratie. Deze continuïteit kan zij niet waarborgen
wanneer zij geplaatst wordt op een varende eenheid van de marine. Toch was het wel heel
jammer dat met het vertrek van Cyta en Merel er zeer veel "knowhow" zou verdwijnen. Dit is
de reden geweest dat Merel zich toch beschikbaar heeft gesteld voor de overzichthoudende
functie van voorzitter.
Een vraag die gesteld wordt is: Wie vervangt Merel als zij aan het varen is? In principe kan
ieder bestuurslid dit tijdelijk waarnemen. Het gaat dan voornamelijk over het leiden van de
vergaderingen.
Vacature PR
Hiervoor hebben Seroj de Graaf en Kim Hill zich beschikbaar gesteld.

Seroj de Graaf
Hij vertelt dat hij sinds twee jaar lid is en al veel gedaan heeft aan kopieerwerk, het magazine
en het contact met de drukker. Er wordt gevraagd waarom Seroj denkt dat hij geschikt is.
Seroj antwoordt hierop dat hij al mee heeft gedraaid met het bestuur en zo dus weet hoe er
gewerkt wordt. Bovendien is hij creatief, dit beschouwt hij als een belangrijke eigenschap. Hij
kan leukere dingen bedenken dan een poster. Verder wil hij meer contacten gaan leggen in het
buitenland. Hier heeft hij al wat contacten. Hij zou o.a. graag meetings in het buitenland
organiseren.
Cyta haalt aan dat de PR functionaris het voortouw moet gaan nemen op het gebied van de
public relations en er vervolgens met het hele bestuur aan gewerkt moet worden. Het is
namelijk veel werk.
Arno van Zanten merkt op dat het heel belangrijk is dat zo’n functionaris tussen de leden staat
en dat vindt hij bij Seroj zeker het geval.
Kim Hill
Ook Kim is twee jaar lid van de vereniging en wil graag het contact met de leden bevorderen.
Bovendien wil zij graag het medium internet beter gaan gebruiken. Daarnaast wil ze via
bromfietshandelaren meer bekendheid geven aan de vereniging. Een voordeel hierbij is dat zij
veel handelaren kent.
Er wordt gevraagd hoe zij haar doelen wil gaan bewerkstelligen. Hierop antwoordt Kim dat ze
veel aanwezig zal zijn op ritten en beurzen. Verder zal ze internet intensief gaan gebruiken en
goed contact onderhouden met de bromfietszaken.
Martijn Barreveld vraagt aan Kim en Seroj of zij denken dat ze voldoende tijd hebben om de
functie naar behoren uit te voeren.
Het antwoord van Kim luidt dat zij nu eindexamen heeft en daarna nog niet meteen aan een
vervolgopleiding gaat beginnen. Zij heeft dus genoeg tijd. Bovendien kan zij voor dit soort
activiteiten studiepunten krijgen bij haar opleiding, zodat er dus een aantal uren vrij komen in
haar opleiding.
Seroj antwoordt dat hij het wel druk heeft, maar de drukker is vlak bij zijn woonplaats
gevestigd en hij heeft goed contact gelegd, wat nu een solide basis vormt. Hij denkt dat zijn
situatie niet anders is dan die van de huidige bestuursleden.
Een opmerking die naar aanleiding van de functie PR gemaakt wordt, is de wens voor meer
integratie tussen de HVN en andere bromfietsverenigingen. Cyta geeft aan dat het een goede
opmerking is en zal het meenemen. Verder drukt zij iedereen op het hart dat wanneer je
ideeën hebt, je altijd contact op kunt nemen met het betreffende bestuurslid.
Vacature evenementen
Hiervoor hebben Wilmar Teunissen en Jasper Overdevest zich beschikbaar gesteld. Wilmar is
niet aanwezig en er is tevens niemand die namens hem het woord wil nemen. Desgevraagd

vertelt Frits Goosmann dat Wilmar, voor zover hij weet, plannen heeft om langere tijd op reis
te gaan maar wel aanwezig kan zijn op de Hondadag 2001.
Jasper Overdevest
Hij vertelt dat hij meer wil gaan organiseren vanuit de vereniging zelf. Hij studeert
bestuurskunde aan de TU in Delft en heeft veel vrije tijd. Op de vraag waarom hij beter is dan
Wilmar antwoordt hij dat hij Wilmar niet kent en daar dus niets over kan zeggen. Wel vindt
hij het een pluspunt dat hij wel aanwezig is.

Ambassadeurs (stemmen)
Frits Goosmann neemt het woord. De functieomschrijvingen van de bestuursfuncties zijn
tijdens bestuursvergaderingen besproken. Ambassadeurs vallen in principe onder
evenementen, maar passen natuurlijk ook heel goed bij de nieuwe functie PR (dit wordt ook
door aanwezigen bevestigd). Op dit moment gebeurt er echter niets op het gebied van
ambassadeurs. Dit is een fout van beide partijen. Veel ambassadeurs doen echt niets voor de
vereniging, maar de vereniging heeft zelf ook niet aangegeven wat zij van de ambassadeurs
verwacht. Er zal nu besloten moeten worden of de ambassadeurs worden opgeheven, of dat er
een andere invulling aan gegeven wordt. Een aantal taken voor ambassadeurs kunnen zijn:



Het verslaan van een evenement voor het magazine;
Aanspreekpunt zijn, dit moet omschreven staan en gevoed worden door de vereniging.

Ambassadeurs kunnen helaas geen evenementen uit naam van de HVN organiseren vanwege
juridische redenen.
Om een nieuwe invulling te geven aan het geheel, acht het bestuur het noodzakelijk om alle
ambassadeurs uit hun functie te ontheffen, waarna liefhebbers zich (opnieuw) kunnen
opgeven. Dit keer met een nieuwe invullingen en duidelijk omschreven taken voor de
ambassadeur. Uit de zaal wordt instemmend gereageerd en iedereen is het er mee eens dat,
wanneer de ambassadeurs blijven bestaan, er met een schone lei begonnen moet worden.
Ezra Geertsen vertelt dat er eerst "vrijwilligers" waren, dit was een actieve club mensen. Later
ging dit over in "ambassadeurs". In die tijd was er nog veel meer bemoeienis van het bestuur.
Zo werden er bijvoorbeeld ambassadeurs weekenden georganiseerd waar ambassadeurs tegen
een vergoeding een gezellig weekend samen met het bestuur doorbrachten. Hierdoor was er
een direct tussen de ambassadeurs onderling en met het bestuur.
Cyta constateert dat er dus ook functieomschrijvingen moeten komen voor de ambassadeurs,
zodat er ook werkelijk activiteiten ontplooit zullen worden.
Er wordt besloten dat de toekomstig PR functionaris de nieuwe opzet zal verzorgen. In het
eerstvolgende magazine zal een functieomschrijving voor ambassadeurs geplaatst worden.
Daarna kan er begonnen worden met het werven van nieuwe ambassadeurs. Het streven is om
tijdens de volgende Hondadag de nieuwe ambassadeurs in dienst te hebben. De vereniging zal
zorgen voor het verschaffen van voldoende en goede informatie.

Cyta vraagt de aanwezigen om op de achterzijde van het stembriefje tips aangaande de
nieuwe opzet voor de ambassadeurs te noteren. Er zal gestemd worden voor óf de nieuwe
opzet óf voor het opheffen van de ambassadeurs.

Huishoudelijk Reglement (stemmen)
Het Huishoudelijk Reglement is afgerond en is gepubliceerd in magazine nr. 39. Tijdens de
vergadering lagen ze ook ter inzage. Er wordt besloten om deze tijdens de pauze het HR nog
even door te nemen om daarna op- of aanmerkingen te kunnen bespreken en vervolgens
gegrond te kunnen stemmen. Er wordt besloten om aan de definitie van de brommer in art. 12
het woord "klassiek" toe te voegen.

Voordragen ereleden (stemmen)
Merel de Boer draagt Cyta Tegelberg en Frits Goosmann voor als ereleden. Zij verwijst
hierbij naar het Huishoudelijk Reglement waarin ereleden gedefinieerd staan.
Erwin Bekkenkamp stelt de vraag waarom Frits Goosmann nu al voorgedragen wordt, terwijl
hij de Hondadag 2001 nog mee gaat draaien. Frits reageert hierop met de mededeling dat hij
wat hem betreft morgen bestuurslid af is. Hij zal uiteraard wel zijn werkzaamheden voor de
Hondadag voortzetten.
Afsluitend vraagt Cyta of iedereen voldoende informatie heeft om te kunnen stemmen. Dit is
het geval en er wordt een pauze ingelast.

Bekendmaking stemmen
Bestuurslid voorzitter: Merel de Boer
Bestuurslid evenementen: Jasper Overdevest
Bestuurslid PR: Seroj de Graaf
Cyta Tegelberg: erelid
Frits Goosmann: erelid
Ambassadeurs: Nieuwe opzet
Huishoudelijk Reglement: Aangenomen

Financieel jaarverslag 2000
Martijn Barreveld neemt het woord. Zijn termijn als penningmeester is officieel pas per 1
januari 2000 ingegaan. Afgelopen week heeft hij de ledenadministratie en financiën helemaal
bijgewerkt. De balans klopt, maar de staat van baten en lasten klopt nog niet voor de volle
100%. De totalen en globale getallen kloppen, de details echter nog niet. Hier zal hij de
komende week aan verder werken. Dit zal een beter en gedetailleerder verslag worden. Dit zal
in het eerst volgende magazine geplaatst worden. Het eindresultaat ligt nog niet helemaal vast,

de boeken van 1998 moeten aangepast worden aan de hand van de bevindingen van de
kascommissie.
In februari 2001 heeft Martijn de ledenadministratie over genomen en samen gevoegd met de
financiële administratie. Hierdoor, maar ook door de problemen met de post, is er
onduidelijkheid ontstaan over de aspirant leden. Voor de zekerheid heeft Martijn alle aspirant
leden opnieuw aangeschreven. Verder werkt de website ontzettend goed wat inschrijvingen
betreft.
Vervolgens wordt de begroting van 2001 kort besproken. Bij deze begroting is uitgegaan van
550 leden. Dit aantal is aan de voorzichtige kant en is zo gekozen vanwege de terugloop in het
ledenaantal van de afgelopen jaren. De verschillende posten worden nader uitgelegd:
Inkomsten
Artikelen: Dit zijn pennen, stickers, enz. Het bedrag is verdubbeld in
vergelijking met 2000, dit komt doordat de magazines nu  4,95 in plaats van 
2,50.
Advertenties: In 2000 was deze post  30,- voor de leden. Dit jaar worden de
bedrijfsadvertenties wel gefactureerd en is deze post hoger. Ook de prijzen
voor deze advertenties zijn verhoogd i.v.m. de kleurenpagina’s.
Rente: Dit is de rente die we ontvangen over het bedrag dat op de girorekening
staat.
Uitgaven
Declaraties: Deze post ligt heel hoog omdat Erwin Bekkenkamp nog
declaraties heeft van eind ’99 en van 2000. Deze moeten na controle nog
uitbetaald worden.
Inventaris: Aangezien er geen uitgaven gepland staan m.b.t. het inventaris, is
deze post laag gehouden.
Drukwerk: Deze post is van  6.000,- naar  9.000,- gegaan. Dit komt door de
kleurenpagina’s en is ook mogelijk doordat er nu extra inkomsten uit de
advertenties gehaald worden.
Porto: Dit zijn de verzendkosten van het magazine en de infopakketten.
Initiatieven: Initiatieven leden is een post die in het Huishoudelijk Reglement
omschreven staat. Er staat altijd  2.000,- klaar om door leden gebruikt te
worden volgens de richtlijnen van het Huishoudelijk Reglement. Dit ‘potje’ is
de afgelopen drie jaar nog niet gebruikt.
Cyta stelt de vraag of de post ‘Portokosten’ niet aan de lage kant is. Martijn legt uit dat hij uit
is gegaan van de kosten voor de mailings van afgelopen keren. Bovendien is hij bezig om
afspraken te maken met de PTT waardoor het misschien goedkoper kan.

Uit de zaal komt de opmerking om ook naar andere distributeurs te kijken; een andere
aanwezige weet te vertellen dat de PTT het alleenrecht heeft voor poststukken onder de 100
gram. Naar aanleiding hiervan benadrukt Martijn dat iedereen die een goedkopere oplossing
weet dit altijd aan het bestuur kan doorgeven.
Er wordt gevraagd wat de post ‘inventaris’ op de staat van baten en lasten van 2000 inhoudt.
Martijn vertelt dat dit de aanschaf van een zip-drive voor de redactie is.
Vervolgens wordt gevraagd wat het positieve bedrag van de post ‘kasverschillen’ inhoudt.
Martijn legt uit dat dit meestal op beurzen gebeurt. Er zit dan aan het einde van de dag te veel
geld in de kas. Bijvoorbeeld als gevolg van het niet meenemen van wisselgeld. Cyta voegt
hieraan toe dat het mensenwerk is en dat je wel eens vergeet een vinkje te zetten als je een
magazine verkoopt.
Ezra Geertsen vraagt zich af hoe het volgend jaar met de euro gaat, welke prijs gaan we
aanhouden? Een contributieverhoging mag niet zonder toestemming van de ALV, dus wordt
er besloten om nu meteen de nieuwe europrijzen vast te stellen.
Lid worden: van  30,- naar 14 Euro (voor afronding 13,61 Euro)
Verlengen: van  25,- naar 11,50 Euro (voor afronding 11,34 Euro)

Bevindingen (’98) en aanstellen kascommissie (’99 en ’00)
De kascommissie ’98 heeft zijn werk nu afgerond. De boeken van 1998 zijn goedgekeurd met
de volgende opmerkingen:



De grootste post was ‘overig’, deze moet in het vervolg beter gespecificeerd worden.
Er is een steekproef genomen en deze klopte fantastisch.

De boekjaren ’99 en ’00 moeten nog gecontroleerd worden. Die van ’99 zijn klaar en die van
’00 worden nu afgerond. Er moet gecontroleerd worden of de boeken boekhoudkundig (de
getallen) kloppen en of ze kloppen binnen de statuten en de doelstellingen van de vereniging.
Fred van den Berg uit Hillegom en Olivia Butterman uit Wijk bij Duurstede vormen de
kascommissie voor 1999 en 2000.

Sociaal jaarverslag
Redactie Tim Adelaar;
Tim is tijdens de ALV van 16 juli 2000 gekozen en maakt nu het magazine samen met Seroj
de Graaf. Het werk als bestuurslid kost toch wel erg veel tijd, het omvat niet alleen de inhoud
van het magazine maar ook de website en de adverteerders. Bovendien schrijft Tim zelf ook
veel voor het magazine. Hij merkt op dat er wel wat meer kopij door de leden ingestuurd kan
worden.
Ledenadministratie Merel de Boer;

Afgelopen jaar zijn er eigenlijk weinig bijzonderheden geweest. Wel waren er weer
problemen met de post. De post werd vanuit Zeist doorgestuurd naar Den Helder. Hier kwam
het weer in een postkamer voor de gehele marine terecht. Doordat de poststukken door vele
handen gingen, zijn er ook veel kwijtgeraakt. Nu wordt de post ook weer doorgestuurd naar
een ‘gewoon’ adres, want dit was niet werkbaar. Zelfs nu duikt er nog post op uit oktober
vorig jaar. Daarnaast heeft Merel in februari 2001 de ledenadministratie overgedragen aan de
penningmeester.
Voorzitter Cyta Tegelberg;
Tot en met de Hondadag 2000 is Cyta fulltime bezig geweest met de vereniging. Daarna was
ze druk bezig met het krijgen van een kind en heeft ze haar werkzaamheden voor de
vereniging op een wat lager pitje gezet. Behalve het ontzettend slechte weer tijdens de
Hondadag is er eigenlijk niets spannends gebeurd.
Penningen Martijn Barreveld;
Het meeste heeft Martijn al verteld tijdens zijn financiëel jaarverslag. Martijn is vroeger
bakker geweest. Op een gegeven moment zocht een iets rustiger baan, maar dat bleek weer te
rustig. Nu heeft hij 2 weken vrij en is hij druk bezig met solliciteren. Een momenteel lopende
sollicitatie is er één bij de politieschool. Martijn wil dus politieagent worden, hij moet alleen
nog even goedgekeurd worden. In september 2001 begint deze opleiding, tot die tijd zal hij
dus nog een ander baantje moeten vinden.
Evenementen Frits Goosmann;
Frits heeft de post evenementen tijdens de ALV op 26 juli 2000 overgenomen omdat er
niemand anders was. Hij heeft het heel erg leuk gevonden om te doen, maar vindt het nu tijd
om te stoppen. We hebben dit jaar de nieuwjaarsborrel gehad. Het was koud maar geslaagd,
zeker voor herhaling vatbaar. Frits zal de Hondadag 2001 zo goed mogelijk organiseren
samen met Jasper Overdevest. Dan hebben we de ‘viertakt twee kleppen’-beurs nog, deze zal
Frits overdragen aan Jasper. Dit zal een rit worden met na afloop de gelegenheid om in
spullen te (onder)handelen of ruilen zonder professionele verkopers.

Rondvraag
Vraag: Waar zijn de notulen van de tussentijdse ALV van vorig jaar?
Antw.: Zoals in de notulen van de ALV van 16 juli 2000 staan, zijn deze notulen zoek
geraakt. De toenmalige notulist is momenteel voor langere tijd op reis en de notulen
zijn niet meer te achterhalen.
Vraag: Wie gaat er voor zorgen dat er weer een goedkope verzekering komt via de
vereniging?
Antw.: Het is een punt van aandacht, maar veel goedkope verzekeringen zijn niet
duidelijk in hun voorwaarden. Vele verzekeringen hebben zulke voorwaarden dat zij
voor het gemiddelde HVN lid al ongeldig zijn. Het huidige kantoor, Jansen
Adviesbureau, werkt met verschillende verzekeraars. Zij zoeken altijd een goedkope
en tevens goede verzekering uit. Een ander voordeel van ons kantoor is dat zij ook

schadeafhandeling verzorgen. Een groepsverzekering is niet meer mogelijk omdat de
premies, als gevolg van de vele schades, de pan uit rijzen.
Er wordt benadrukt dat je moet zorgen voor een goede verzekering en niet zomaar de
goedkoopste. Er bestaan ook internetsites om verzekeraars te vergelijken. Verder moet
je brommer natuurlijk ook in orde zijn om de verzekering te laten gelden.
Vraag: Erwin Bekkenkamp vraagt een applaus voor Ezra Geertsen die heel actief is
geweest met het versturen van SMS-jes om ritten aan te kondigen. Ook vraagt hij
applaus voor Tim en Seroj, voor het geweldige werk dat zij hebben afgeleverd met de
magazines.
Vraag: Op de jaarbeurs stapte er iemand op mij af met de vraag of hij ook lid kon
worden van de HVN. Deze persoon is in het bezit van Honda aggregaat motoren!
Antw.: Natuurlijk mag hij lid worden. Iedereen die geïnteresseerd is mag dat.
Misschien kan hij de stroomvoorziening verzorgen op evenementen van de HVN.
Vraag: Wanneer komen er weer HVN T-shirts?
Antw.: Dit is een mooie taak voor de nieuwe PR-man.
Er wordt medegedeeld dat de video van de Hondadag 2000 binnenkort weer leverbaar is voor
 25,-.
Johan Kole vindt het initiatief om voorafgaand aan de ALV een rit te organiseren een
fantastisch idee. Misschien dat het volgend jaar vanuit een aantal verschillende richtingen
georganiseerd kan worden.
Ook hij wil nog een compliment geven voor het huidige magazine, het heeft een professionele
uitstraling. Verder vindt hij dat er veel rust is gekomen in onze vereniging. Hij vraagt applaus
voor het bestuur en andere ondersteuners die hun schouders er onder hebben gezet.
Als laatste wordt opgemerkt dat het mogelijk moet zijn om, wanneer er een rit is, een
ambassadeur op te bellen om er gezamenlijk heen te rijden.

Sluiting

