Notulen Algemene Ledenvergadering HVN 2016
Café Lebowski, Domplein Utrecht, zondag 3 april 2016 om 13:00.
Voorzitter: Lineke van Andel
Notulist: Jurrien Morsink
Aanwezig:
Bestuur, aan- dan wel aftredend: Thijs Hesselink, Jelle Willems, Lineke van Andel, Jeroen Stel,
René van Beekveld en Barry Diepenhorst.
Leden: Willem van Strik, Ezra Geertsen, Peter Scherer, Remmert Wouda, Marloes Tollenaar, Huib
van Andel, Eric de Beer, Robin van Essen, Kelvin Visser en Jurrien Morsink.

1. Opening
2. Ingezonden stukken: geen.
3. Goedkeuring notulen 2015: geen opmerkingen.
4. Goedkeuring agenda ALV 2016: geen opmerkingen.
5. Sociaal jaarverslag bestuursleden
• Barry, ledenadministratie: Het ledental is van 370 (eind 2014) gezakt naar 345 (eind
2015). Barry denkt dat dit komt door de Hondadag; die was minder centraal in het land
dan anders, had matig weer en viel op Vaderdag. De Hondadag vindt dit jaar plaats in
Utrecht, bij de voetbalclub USV Hercules. Het bestuur is bezig met de vergunningen en
het regelen van de gebruikelijke activiteiten.
• René, aantredend bestuurslid internet: Heeft de functie overgenomen van Robert. Heeft
de website en het forum een update gegeven en houdt nu de boel draaiende.
6. Verslag penningmeester boekjaar 2015
2015 was financieel een goed jaar, er zijn reserves aanwezig en verder opgebouwd.
Opmerking Robin: wil graag een balans bij het financieel jaarverslag zien.
7. Verslag kascommissie boekjaar 2015
Over 2015 waren Willem van Strik en Johan Kole (afwezig) kascommissie. Willem geeft
aan dat de penningen goed voor elkaar zijn. De enige opmerking is dat er niet wordt
bekeken of verkochte artikelen in de shop wel winstgevend zijn. Willem geeft de leden
het advies het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt gedaan.
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
De kascommissie voor 2016 bestaat uit Johan Kole en Jelle Willems. Vanwege de
gezondheidsproblemen van Johan is Robin reserve.
9. Bestuurswisselingen
• Aangetreden: Jeroen (penningen) en René (internet). Wordt beiden goedgekeurd door de
leden.

•

Afgetreden: Lineke (voorzitter), Thijs (redactie), Rutger (evenementen, afwezig, is al
gestopt) en Jelle (penningen).

10. Hoe verder met het bestuur en de HVN?
Lineke geeft aan dat het niet lekker liep in het bestuur. Mede hierom zijn er nu nog maar
3 bestuursleden over. Dit is het minimale aantal om als vereniging te mogen bestaan. De
functies die nu open staan zijn: voorzitter, PR, evenementen en magazineredactie.
Lineke en Thijs geven aan dat er geen input komt vanuit de leden en vragen zich af wat
er met de toekomst van de HVN moet gebeuren.
Er worden een aantal ideeën geopperd: het magazine laten vervallen en alleen nog
focussen op het internet/facebook, het magazine laten vervallen en alleen nog een
nieuwsbrief via e-mail, in plaats van 4 magazines het uitbrengen van een jaarboek aan
het einde van het jaar, het fuseren van de HVN met een andere
oldtimertweewielervereniging.
Er is besloten dat er een groep wordt opgericht die over de toekomst van de HVN gaat
denken; wat er gaat gebeuren tussen nu en vijf jaar. Dit gaat onder leiding van Robin van
Essen. Dit wordt nog voor de Hondadag gedaan en gecommuniceerd naar de leden,
zodat leden op de Hondadag input kunnen geven aan de leden van deze groep. De
mensen die nu aangeven in deze groep te willen zitten zijn; het bestuur (Jeroen, Barry en
René), Robin, Willem, Remmert, Huib en Kelvin.
Robin gaat ook functioneren als interim-voorzitter.
11. Rondvraag
• Marloes geeft aan dat er een lijst is met vrijwilligers die niet optimaal gebruikt wordt. Er
wordt zelden een persoonlijke oproep gedaan. Marloes denkt dat dit beter kan.
• Willem geeft aan dat bij andere clubs vaak technische dagen gehouden worden. Huib
gaat dit voor de HVN op zich nemen. Robin geeft aan dat de viertaktschuur een mooie
locatie is.
12. Afsluiting

