Honda Vereniging Nederland
Postbus 173
3700 AD Zeist

Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 (ALV 2013)
Zondag 14 april 2013, 14:00 – 16:00 – Fort bij Vechten, Marsdijk 2, 3981 HE, Bunnik

_________________________________________________________________
Aanwezigen: Lonneke Geerlings, Jurrien Morsink, Rob Oor, Niek Oor, Dorith de Boer, Joost van der Boon, Roxanne van
Loon, Henk Jan Nix, Manolito Schouten, Jelle Willems, Tania Batenburg, Marloes Tollenaar, Erik van Bijnen, Coert Fichtner,
Niels de Bakker, Willem van Strik, Pytrik Heideman, Johan Kole, Jos Breek, Patrick Scherer, Yuri de Vries.

Genotuleerd door: Roxanne van Loon
1. Opening, welkom door voorzitter Lonneke Geerlings
2. Ingekomen stukken (geen ingekomen stukken)
3. Notulen ALV 2012 goedgekeurd
4. Agenda ALV 2013 goedgekeurd
5. Sociaal jaarverslag 2012 door de bestuursleden:


PR:

Manolito Schouten: Veel gedaan, m.n. merchandise gemaakt. Ook de poster voor de komende
Hondadag, in C310 stijl.
Wat betreft sponsoren is het stabiel, maar zijn er geen nieuwe bij gekomen. De sponsoren die we
hebben zijn trouw. Er zitten een aantal nieuwe adverteerders ‘in de pijpleiding’. Rovaza is geen
sponsor meer en zal dat ook niet meer worden waarschijnlijk.
Vraag: Wat doet de HVN om sponsoren te houden? Antwoord: Op het forum staan banners van
sponsoren en op de site ook.
Vraag: Zijn sponsoren tevreden of hoe houdt de HVN ze tevreden? Antwoord: Plaatsen van
advertenties op de site en forum. We houden veel contact met ze. De afgelopen twee jaar hebben ze
extra aandacht gekregen in het magazine. In het Reglement staat hoe we met sponsoren om dienen
te gaan. Veel stellen prijzen ter beschikking voor contests met de Hondadag.


Evenementen:

Robin van Essen: Robin is aan het eind van het jaar begonnen. Hij probeert veel oude ritten nieuw
leven in te blazen. De HDD2013 wordt momenteel voorbereid. Ook worden er beurzen bezoccht.
Robin wil graag een mooie stand op Rosmalen in 2014, waarbij veel brommers aanwezig zullen zijn.
Vraag: Woerden heeft te kampen met geldproblemen. Ze vragen sponsoren. Antwoord: Nu Vehikel
weg is uit Utrecht, is Woerden extra belangrijk geworden vindt Lonneke. Een kleine sponsoring is dus
zeker wel mogelijk.


Ledenadministratie:

Dorith de Boer: Op orde, weer een stijging in het aantal leden. Het aantal is erg hoog voor de tijd van
het jaar: 500 (vorig jaar rond dezelfde tijd: 460). Waarschijnlijk komt hier nog veel bij met de HDD,
mede door ‘herintreders’. Automatische incasso’s hebben onze voorkeur.


Redactie:

Rob & Niek Oor: Rob en Niek zijn definitief gestopt als hoofdredacteuren. Lonneke doet tijdelijk het
magazine totdat er een nieuwe hoofdredacteur is. Vacature dus!


Website:

Honda Vereniging Nederland
Postbus 173
3700 AD Zeist

Robert Speelpenning: (afwezig) is de nieuwe internetman voor forum en website. Bij vragen kun je
hem mailen: internet@hondavereniging.nl


Voorzitter:

Lonneke Geerlings: Heeft hier weinig meer aan toe te voegen.
6. Verslag penningmeester boekjaar 2012:
Jelle Willems: Jelle heeft sinds de afgelopen ALV gefunctioneerd als penningmeester en voert het
woord.
Jelle heeft een overzicht gemaakt dat op tafel ligt. Alle inkomsten en uitgaven staan op de lijst. Shirts
werden voor 5 euro verkocht, en de shop loopt goed (zeker op de Hondadag). Het magazine wordt
iets dunner i.v.m. de kosten: dat liep een beetje te hoog op. Het gat van €1000,- is nog niet
ingelopen. We hebben in 2012 meer uitgegeven door de grote Hondadag; dit jaar hopen we weer in
te lopen. De jaren voor 2012 is er al veel extra opgespaard. We staan nu positief in kas, wat de
kascommissie beaamt.
Vraag: Misschien is het handig om een begroting te maken. Antwoord: Doel is om op de volgende
ALV (2014) een begroting voor 2014 te tonen.
7. Verslag kascommissie boekjaar 2011 (Jos Breek en Willem van Strik)
- Jos Breek doet het woord: De kascommissie controleert de jaarrekening. Onze visie op het beleid
wordt mondelijk toegelicht tijdens de ledenvergadering. Onze taak is om de leden te adviseren of
zij decharge moeten verlenen aan het bestuur of niet.
- Conclusie: als er aan het einde van het jaar weer €1000,- meer uitgegeven wordt dan dat er
binnen komt maakt dat niet uit, maar dat moet niet jaren zo door gaan.
- Punt van verbetering: de shop loopt goed, maar er moet beter op gelet worden wat de voorraad
is en wat er verkocht is. Het beleid moet duidelijker en beter worden. Maak desnoods een
turflijst: het moet beter omschreven worden in de inkomsten en uitgaven. We weten nu niet of
iemand iets achter houdt: er is nu een heel groot zwart gat. Vrijwilligers van shop reageren dat
turven niet haalbaar is. Zorgvuldigheid is belangrijk, maar maak het niet moeilijker dan het is.
- Reactie bestuur: het komende jaar wordt er minder uitgegeven. De locatie zal minder kosten,
ook zal er minder geld toegelegd worden op de BBQ. Ook de drankjes worden goedkoper in
overleg met het Fort. Lonneke stelt dat de shirts vóór en ná de Hondadag altijd geteld worden.
Dit overzicht dient ook te worden overhandigd aan de kascommissie. Dit compromis wordt
gesloten om het zwarte gat kleiner te maken.
- Vraag: Waarom is een iets duurdere BBQ zo belangrijk? Antwoord: Omdat we de jongeren niet
veel willen laten betalen: het moet toegankelijk blijven voor iedereen.
- Kascommissie geeft leden advies decharge te verlenen aan het bestuur
8. Decharge bestuur over boekjaar 2012
- Goedgekeurd door ALV
9. Vaststellen kascommissie 2014
- Willem van Strik blijft aan
- Jos Breek gaat een tweede periode dienen van twee jaar
10. Planning activiteiten 2013/2014 (o.a. Hondadag 2013)
- Hondadag 2013: HDD2012 dunnetjes overdoen
- Einde van het jaar presentje voor de leden in het magazine. Goede ideeën mogen gemaild
worden, slechte ideeën mag je voor je houden.
11. Contributie in 2014

Honda Vereniging Nederland
Postbus 173
3700 AD Zeist

De contributie wordt in 2014 verhoogd naar €20,- Het is al 5 jaar lang €17,50. Bovendien is de
verhoging nodig: we kunnen dan een buffer opbouwen, voor dreigende problemen, maar ook
voor het 30-jarig jubileum in 2017! De kascommissie is het eens met dit voorstel en het voorstel
wordt aangenomen.
Het gezinsabonnement wordt besproken. Het bestuur gaat bekijken of het mogelijk is dit te
realiseren.
12. Bestuursverkiezing
Jelle Willems is gekozen als penningmeester
Robin van Essen is gekozen als evenementenman
Rob en Niek Oor stoppen definitief als hoofdredacteurs: vacature is open
Lonneke, Dorith en Manolito blijven aan als bestuursleden.
13. Wvttk
Johan Kole: Herman van Rossum is geraakt door opmerkingen in magazine of op het forum.
Leden reageren dat er geen probleem is omtrent het verschijnen van Herman op een Zoomer op
evenementen. Robin wil e.e.a. met Herman bespreken, samen met Johan Kole.
14. Rondvraag
Geen opmerkingen
15. Afsluiting

