Honda 4-takt bromfietsen Vereniging Nederland (HVN)
Postbus 173, 3700AD, Zeist
Internet: http://www.hondavereniging.nl
E-mail: voorzitter@hondavereniging.nl

Notulen ALV zondag 16 maart 2014
Aanwezig: Eric de Beer, Jos Breek, Willem van Strik, Pytrik Heideman, Barry Diepenhorst, Rutger Vansteenbrugge, Patrick
Scherer, Micha Kanters, Niels de Bakker, Bart Spreen, Johan Kole, Cok van den Heuvel, Bob Bontekoe, Hertog Jan Nix, Ronald
Groenendijk, Marloes Tollenaar, Thomas Hijink, Dorith Pieper, Lonneke Geerlings, Jelle Willems, Manolito Schouten, Thijs
Hesselink, Roxanne van Loon.
Genotuleerd door: Roxanne van Loon
1. Opening
Korte presentatie over Polar Rally (komt ook nog in 4-stroke magazine)
2. Mededelingen
Geen
3. Notulen ALV 2013
Goedgekeurd door de vergadering
4. Agenda ALV 2014
Geen opmerkingen
5. Sociaal jaarverslag bestuursleden
Manolito: werven van nieuwe adverteerders stagneert. Buitenlandse adverteerders heeft hij aangeschreven, zonder
succes. Wel flyers en posters gemaakt. Ook komen er nieuwe shirts.
Lonneke: Hondadag georganiseerd, redactie magazine gedaan. Magazine is nu overgenomen door Thijs en Thomas.
Dorith: we zitten op de 400 leden.
Thomas & Thijs: komende magazine gaan zij alles doen (zonder Lonneke).
Robin is afgetreden als evenementenman: dringend op zoek. Rutger Vansteenbrugge toont aan geïnteresseerd te zijn.
6. Verslag penningmeester
HDD goedkoper gemaakt dan vorig jaar.
Shop: - minder uitgegeven dan binnengekomen.
oude shirts moeten opgemaakt worden.
Er zijn geen adverteerders bijgekomen.
Magazinekosten zijn binnen de perken gebleven.
Er is over 2013 ruim 1000 euro over.
Volgend jaar moeten de inkomen & uitgaven bij elkaar worden opgeteld in het overzicht voor de leden.
Extra geld in kas is natuurlijk voor de leden, maar een buffer opbouwen is nooit verkeerd.
7. Kascommissie
Jos & Willem
Boekhouding is goed
Steekproeven gedaan over aantal maanden
Een klein detail gevonden, dat is opgelost
De shirts (shop) zijn geteld voor en na de HDD. Inkomsten zijn moeilijk na te gaan, omdat shirts verkocht worden voor 10
euro p/stuk of 20 voor 3 stuks. Blijft een aandachtspunt maar het is een goed begin.
Tekort vorig jaar is goed aangevuld.
Zowel Jos als Willem hebben nu 2 jaar kascommissie gedaan.
Bij gebrek aan opvolgers doen zij dit nog een jaar.
8. Decharge bestuur over boekjaar 2013
Vergadering verleend decharge
9. Geplande activiteiten
HDD
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Oorspronkelijke plan om in Den Bosch te doen ging helaas niet door omdat dit alleen in augustus kon.
De locatie voor dit jaar is het oude stadion van Wageningen (De Wageningse Berg)
De rit wordt dit jaar anders ingedeeld: kleine plukjes i.p.v. iedereen in één keer. Door pijltjes kan iedereen voor zich de
route rijden. Als individueel houdt je je gewoon aan de verkeersregels.
Een belangrijke overweging is geweest dat bij gebrek aan evenementenman we zo geen vergunning hoeven aan te vragen
voor een rit.
Honda Nederland (straks Benelux) zal producten leveren
Er wordt nog een scheidsrechter gezocht voor het brommervoetbal.
Posters van de HDD zijn klaar en kunnen meegenomen worden.
Beurzen
Woerden & Alphen aan den Rijn staan in de planning.
Autotron (Den Bosch) is zojuist bezocht.
10. Bestuursverkiezing
Manolito (PR): blijft
Jelle (penningmeester): blijft
Dorith (ledenadministratie): wil ermee stoppen
Lonneke (voorzitter): wil ermee stoppen
Robin (evenementen): afgetreden, vacature
Thomas & Thijs (redactie magazine): goedgekeurd door vergadering
11 & 12. Wat verder nog ter tafel komt / Rondvraag
Rutger komt met suggestie Jumbo als sponsor te werven aangezien directeur (Frits van Eerd, Veghel) een oldtimerfanaat is.
Manolito reageert dat hij ernaar zal kijken.
De website is aan vervanging toe: veel foutmeldingen. Willem Strik geeft aan dat hij misschien wel iets weet. Er komt een
nieuwe website die vooral als database/archief dient: foto’s, historie van ritten, manuals (Hondaheaven), archief 4-stroke
magazine. Andere functies zijn voornamelijk overgenomen door het forum en social media (Facebook).
Het geld in de kas is meer dan 6000 euro.
13. Afsluiting vergadering
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