Notulen ALV Honda 4-takt bromfietsen Vereniging Nederland (HVN)
Zaterdag 4 april 2015,
Café Lebowski, Domplein 17, 3512 JD Utrecht.
Aanwezig: Jos Breek, HenkJan Nix, Jeroen Stel, Pytrick, Micha, Willem Strik, Karel, John Kole, Roeland
Schaarsma, Barry Diepenhorst, Lineke van Andel, Jelle Willems, Rutger Vansteenbrugge, Thijs
Hesselink, Eric de Beer, Marloes Tollenaar
1. Opening, welkom door voorzitter Lineke van Andel.
2. Mededelingen en ingekomen stukken behandelen.
Eric de Beer is toegevoegd aan de redactie nadat Thomas Hijink gestopt was. Eric en Thijs
hebben het afgelopen magazine al samen gemaakt. Erik geeft aan dat er nog een hoop te
leren valt maar dat hij dat graag wil doen!
3. Goedkeuring notulen ALV 2014
Geen op of aanmerkingen, dus goedgekeurd.
4. Goedkeuring agenda ALV 2015
Bij punt 7 moet ook een nieuw lid voor de kascommissie gekozen worden.
5. Sociaal jaarverslag 2014 door bestuursleden
Redactie (Thijs): Het magazine wordt beter door verbeteringen die doorgevoerd gaan
worden. Thijs gaat dit samen met Eric aanpakken. De redactie geeft duidelijk aan dat er
zonder input van leden weinig te melden valt in het magazine!! LEVER STUKJES IN VOOR IN
HET MAGAZINE!!
Evenementen (Rutger):
HDD: Vorig jaar al geholpen bij HDD’14. Dit jaar bezig om de HDD’15 te organiseren. De
hondadag zal dit jaar zijn op zondag 21 juni 2015 in Den Bosch.
Er zijn overnachtingsmogelijkheden en er zal een pre party gehouden worden.
Het rode kruis zal aanwezig zijn met 2 personen. Wel is Rutger nog opzoek naar BHV’ers.
Johan Kole biedt aan dat hij de bezemwagen regelt.
HenkJan geeft aan dat er een vaste groep mensen de motorbegeleiding altijd doet. Tip: neem
contact op met Lonneke, zij weet ook hoe en wat ivm de cursus die motorbegeleiding gevolgd
moet hebben.
HenkJan geeft ook aan dat hij weer in contact is met Honda Nederland. Zoals het er nu naar
uitziet krijgen we weer leenmotoren en een dome tent te leen. HenkJan en Thijs regelen het
vervoer hiervan.
Beurs: de HVN heeft op de Autotron in Rosmalen gestaan.
Brommerpull: Is wel animo voor vanuit de leden! Rutger gaat bekijken of hij dit ook komend
jaar zal gaan organiseren.
Ledenadministratie (Barry): Na de HDD’14 had de vereniging 469 leden. Momenteel staat de
teller op 339 leden.
6. Verslag penningmeester boekjaar 2014
2012 en 2013 zijn dure jaren geweest ivm het jubileum. In 2014 is er weinig geld uitgegeven.
Er is daardoor weer een kleine buffer ontstaan. De stand is nodig aan vervanging toe, het lijkt
dat daar nu wel geld voor is.
De prijs van het magazine is naar beneden gegaan, in overleg met de drukker is dat gebeurd.
Er wordt nu ook nog een betere kwaliteit papier gebruikt.
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De kosten van het verzenden van de magazines zijn vrij hoog. Jelle is aan het uitzoeken of dat
door het gebruik van een bepaalde code ook omlaag kan.
Verslag kascommissie boekjaar 2014
Jos Breek en Willem Strik waren dit jaar de kascommissie. Zij hebben een controle gedaan en
op 1 punt is er daarna een aanpassing gedaan, op aanraden van de kascommissie. Jos en
Willem hebben de maand van de HDD’14 bekeken en hebben verder ook nog steekproef
gewijs een controle gedaan. Hier was alles in orde.
Wel geven zij wederom aan dat de inkomsten van de shop beter uitgediept zouden kunnen
worden. Dit kan volgens hen met een vierkantstelling. Het is overigens algemeen bekend
waarom er niet geturfd wordt in de shop.
Wel wordt er voor en na een verkoop een inventarisatie gedaan.
Kascommissie 2015: Willem Strik en Johan Kole.
Decharge bestuur over boekjaar 2014
De kascommissie geeft het advies aan de leden om decharge te verlenen.
De aanwezige leden stemmen unaniem voor het verlenen van decharge.
Planning activiteiten 2015/2016 (o.a. Hondadag 2015)
Hdd 21 juni 2015 in Den Bosch
Beurs Woerden (nationaal veteranen treffen)
Optie is ook een oldtimer beurs in Eelde. Okt/nov.
Puzzelrit Rutger gaat dit waarschijnlijk organiseren.
Brommerpull vanuit de aanwezige leden is er vraag naar dit evenement. Rutger neemt het
mee.
Johan Kole is tevens lid van een Japanse Motorvereniging. Deze vereniging organiseert ritten.
Johan wil voorstellen om eens een combinatie rit te rijden.
Bestuursverkiezing
Johan Kole geeft aan dat we met te weinig leden zijn om te stemmen. De aanwezige leden
stemmen allemaal voor het feit dat we wel gaan stemmen.
a. Aangetreden: Lineke van Andel (voorzitter)
Volmondig ja, welkom Lineke!
b. Aangetreden: Barry Diepenhorst (ledenadministratie)
Volmondig ja, welkom Barry!
c. Aangetreden: Rutger Vansteenbrugge (evenementenman)
Volmondig ja, welkom Rutger.
d. (binnenkort) aftreden: Jelle Willems (penningmeester)
Jelle blijft dit jaar nog penningmeester. Wil het wel graag gaan overdragen aan een
ander.
e. Afgetreden: Manolito Schouten (PR functionaris)
f. Vacature: PR functionaris.
Oproep, wie wil er PR functionaris worden van de HVN??
g. HenkJan doet de adverteerders. Hij wil dit gerust overdragen aan een ander lid.
Wvttk
Johan Kole: In de statuten staat beschreven dat bij de Hondadag een tourrit hoort. In 2014
was er tijdens de Hondadag in Wageningen geen gezamenlijke rit.
Het bestuur geeft aan dat dit kwam doordat er geen evenementenman was. De HDD’14 is
opgezet door andere bestuursleden met behulp van vrijwilligers.
Het was ondanks minimale organisatie toch een hele leuke dag. Helaas had de regen de pijlen
van de rit die was uitgezet weggevaagd.
Johan Kole: Afgelopen jaar was er geen bezetting van de HVN bij de beurs in Woerden . De
organisatie ging er wel vanuit dat de HVN zou komen en had een standplek gereserveerd.

Het bestuur geeft aan dat er vanuit het bestuur niet gereserveerd is (een reservering vindt
plaats als er ook betaald is). Waarschijnlijk heeft Johan zelf aangegeven dat de HVN er zou
zijn, dat was een aanname van hem. Duidelijkheid over aanwezigheid op beurzen; het
bestuur beslist en reserveert/betaald.
Johan Kole: Er is een mogelijkheid om het Nationaal Veteranen Treffen te sponsoren. Er komt
dan een groot bord waar de HVN op komt te staan, wellicht goed voor de bekendheid van de
vereniging?  HVN gaat €50,- sponsoren!
HenkJan: Er is een aanhangertje beschikbaar om een stand op/in te maken. Deze kan dan bij
beurzen e.d. achter de auto en als stand gebruikt worden. De aanhanger staat momenteel bij
Jurrien.
Marloes: worden er nog nieuwe shirts bedrukt?
Ja, in de meest gangbare maten. Proberen komend jaar de oude shirts in de ‘opruiming’ te
doen. Er worden in principe geen HDD shirts gemaakt, dit omdat je ze het jaar daarna niet
meer kunt verkopen.
Willem:Wie doet de internet site? Robert, de internet man. Bestanden voor op de site/van de
site gaan via HenkJan.
12. Rondvraag
Lineke: Oproep aan alle leden, stuur een ritverslag/ sleutelstukje/ verhaal naar
redactie@hondaverening.nl !
Thijs: het zou leuk zijn als er meer animo komt voor ritten, misschien leuk als het bestuur wat
vaker aanwezig is?
13. Afsluiting

