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Agenda algemene ledenvergadering Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland (HVN)
Datum
Tijd
Locatie
Bestuur

Zondag 18 maart 2018
19:30 - 21:30
Louis Hartlooper Complex, zaal “Das Kabinett”, Tolsteegbrug 1, Utrecht
René van Beekveld
Internetfunctionaris, ledenadministratie
Marcel Dolman
Communicatie, ontwerp & design
Robin van Essen
Voorzitter
Frank de Jong
Secretaris
Bas Verheul
Penningmeester
Michiel Vlaanderen
Communicatie & ontwerp
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Opening, welkom door voorzitter en mededelingen:
•
afgetreden; penningmeester Bas Verheul, geen erelid, openstellen vacature
•
afgetreden; René van Beekveld als lid bestuur, blijft aan met zelfde taken als vrijwilliger
•
vacature: evenementenfunctionaris nog open
Ingekomen stukken door secretaris:
•
voorstel Jeroen Stel inzake ereleden
Vaststellen agenda ALV 2018 door secretaris
Vaststellen notulen ALV 2017 door secretaris
Toelichting toestand ledenadministratie, jaarverslag 2017 en gang van zaken financiën door
voorzitter
Verslag kascommissie (Jelle Willems & Geert Meijs) over ontbrekende jaarrekening 2017;
voorlopig geen decharge bestuur mogelijk over boekjaar 2017
Vaststellen kascommissie voor boekjaar 2018:
•
herbenoemen Jelle Willems op voordracht bestuur
•
herbenoemen Geert Meijs op voordracht bestuur
Bespreken voorstel Jeroen Stel inzake ereleden; “een ieder die 3 ritten en of evenementen
organiseert in 1 jaar, specifiek voor 4 takt bromfietsen, wordt voorgedragen voor een
erelidmaatschap van de HVN tijdens de ALV voor de periode van 1 jaar. Dit met uitzondering
van bestuursleden, aangezien die doorgaans al een erelidmaatschap krijgen voor elk jaar dat
ze bestuurslid zijn geweest” .
Bestuurswisselingen:
•
afgetreden Bas Verheul, voorgesteld wordt Bas niet te benoemen als erelid gezien de
aanleiding
•
aftreden René van Beekveld, voorgesteld wordt Rene op dit moment nog niet te
benoemen als erelid voor de periode van 1 jaar, maar wel onze bijzondere dank uit te
spreken voor zijn enorme inzet
Contributie en ledenadministratie; voorgesteld wordt de basiscontributie te verhogen naar
22,50 euro gezien de extra kosten van eigen en professionele motorbegeleiding door voorzitter
en Rene van Beekveld
Communicatie 2018 door Marcel; HDD, enz.
Ontwerp & design 2018 door Michiel; kalender, boek, ledenpas, enz.
Status HDD door voorzitter
Nieuw sponsorbeleid door Joeri Laanen
Extra ALV in juni ten behoeve van financiën
Terugblik 2017 en focus 2018
Website, forum, automatisering door Rene van Beekveld
Rondvraag
Sluiting door voorzitter

