Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 3 februari 2019.

Aanwezig: Wim Datema, Poppe Eillert, Vincent Folkers, Daan van Geest, Noel Gofers, Kees de Graaf,
Hermann Heinrich, Ruud de Jong, Alex Odijk, Willem Ox, Edwin Ruiter, Loek van Schie, Hendrik
Schiphof, Rene van Triest, Jan Voogdt, Huub Wisse.
Afwezig met bericht van verhindering: Alex de Groot, Johan Hummel, Joost Kamp, Henk Peters, Bart
Reitsma, Kees Vendrig

Opening:
Poppe opent om 14.15 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2017:
Tekstueel: Decharge penningmeester, Alex de Jong m/z Alex de Groot.
Notulen zijn verder akkoord en worden derhalve vastgesteld.
Evaluatie 2018:
Motorbeurs:
Deelname aan de beurs werd positief beoordeeld, gegeven de contacten en gesprekken die tijdens
de beurs werden opgedaan. Bovendien levert het soms weer nieuwe leden op. De FJ club staat in
2019 voor het laatst op de beurs en deelt dus in het vervolg niet meer de stand met Grevenstein en
de XJ club.
Opkomst leden en sfeer tijdens de toerritten:
De opkomst was in 2018 behoorlijk en de sfeer tijdens de ritten was goed. De eerste rit werd i.v.m.
de slechte weersomstandigheden uitgesteld.
Kampeertreffen Zwarte Woud:
De afstand bleek uiteindelijk toch aan de verre kant en tijdens de heenrit en de eerste nacht werden
we verrast door pittige buien. Locatie was verders prima.
Treffen aan de Moezel.
Treffen was geslaagd qua sfeer en locatie.
Financiën:
Kees ligt a.d.h.v. diverse spreadsheets de inkomsten en uitgaven van de club toe m.b.t. het jaar 2018.
Deze gegevens lagen voor de aanwezig leden ter inzage. Het bestuur is er in geslaagd om voor de
meeste posten binnen de begroting te blijven. Extra uitgaven betroffen de premie voor de WA- en de
Bestuursaansprakelijkheids- verzekering. Deze extra uitgaven waren nodig i.v.m. het feit dat deze
risico’s niet meer werden gedekt via het lidmaatschap van het Loot. Desondanks bleef de club binnen
het totaalbedrag aan uitgaven van de begroting en hoefde het ledenkapitaal niet te worden
aangesproken. Het kapitaal nam eerder toe met € 1074. Alle leden hebben hun lidmaatschap over

2018 voldaan. De begroting voor 2019 toont een tekort van € 35. We verwachten dat ook in 2019 we
het ledenkapitaal niet hoeven aan te spreken.
Ledental:
Het huidige ledental bedraagt 73 leden.
Decharge penningmeester:
Alex Odijk en Rene van Triest hebben aan de vergadering vooraf de administratie van 2018
gecontroleerd en als kascommissie akkoord bevonden. Zij stellen de vergadering voor om de
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Het voorstel wordt
aangenomen en de commissie wordt bedankt voor de verrichte arbeid. Wim Datema en Hendrik
Schiphof zijn bereid om voor 2019 deze taak op zich te nemen.
Bestuur:
Het huidige bestuur is bereid om in de huidige samenstelling de rit uit te zitten t/m 2021, het
jubileumjaar. Hermann Heinrich heeft tijdens de ALV van 2017 aangegeven het bestuur te willen
versterken en blijft bij zijn eerder gedane aanbod. Het bestuur stelt de vergadering dan ook voor
Hermann op te nemen in het huidige bestuur. Bij navraag blijken er geen tegenkandidaten te zijn en
de vergadering gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Hermann. Bij navraag blijken er bij de
aanwezige leden ook geen op- of – aanmerkingen te bestaan op het functioneren van het bestuur.
Het zal wel noodzakelijk zijn om tegen 2021 naar nieuwe bestuursleden uit te kijken i.v.m. de evt.
toekomst van de club.
Kalender 2019:
Edwin licht deze kalender toe.
De standbemanning voor de motorbeurs is rond, en tijdens de vergadering worden er nog de nodige
aanpassingen gedaan omdat sommige leden zich alsnog aanbieden om op de stand te staan.
De eerste toerrit wordt op 30 maart gehouden en start in Oosterhout.
De Zeellandrit neemt ook een stuk Zuid Holland mee
Het kampeertreffen wordt in Engeland gehouden en men kan zich na de vergadering inschrijven.
De rit van 29 juni moet worden gepland.
De Verre Oostenrit wordt op 4 augustus gehouden o.l.v. Poppe en Ruud.
In september wordt het Treffen gehouden in Sauerland bij Grevenstein, deelnamekosten € 160 p.p.
De herfstrit op 12 oktober moet nog worden uitgezet.
De kouwe klauwen rit is op 17 november en start in Achterveld.
Evenementen:
Poppe vraagt aan de aanwezige leden of er behoefte bestaat aan het houden van extra
evenementen.
Het bestuur peilt de belangstelling onder de leden voor het houden van rijvaardigheidstrainingen. Dit
kan o.l.v. een clublid (ex politieman) of georganiseerd. Georganiseerd kan in de vorm van meerdere
dagen of een dagcursus. Dit heeft wel het voordeel dat men zijn motor allrisk kan verzekeren.

Hermann deelt mede dat een meerdaagse cursus ongeveer € 265 p.p. kost. Meerdere leden geven te
kennen wel voor zo’n cursus te voelen.
Dit blijkt ook voor het voorstel om nog eens een navigatie avond te houden. Voor Garmin en Tom
Tom en Alex Odijk kan dit wellicht aanvullen met een cursus Open street maps.
Het bestuur komt via het clubblad op de gedane suggesties terug.
Toekomst:
Ten aanzien van het aanhouden van de motorbeurs:
Het bestuur geeft aan inmiddels benaderd te zijn om deel te nemen aan de Veteranenbeurs en de
Noordelijke Motorbeurs, maar deze evenementen hebben het nadeel dat zij gehouden worden in de
open lucht en men dus erg afhankelijk is van de weersomstandigheden. De deelname aan de
Motorbeurs blijft dus interessant, afhankelijk hoe Grevenstein zich zal opstellen naar de toekomst
toe. De leden geven ook aan om met de motorbeurs door te gaan, afhankelijk van de financiering. Zij
willen ook de voortzetting van de combi kampeertreffen en treffen. Met betrekking tot het Forum
licht Edwin de strategie uit die sinds kort door de FJR club wordt gevolgd m.b.t. de toegankelijkheid
van dit item. Het blijkt dat op het forum van de xj club maar 15 leden actief bezig zijn. Er wordt
gediscussieerd om het forum helemaal of gedeeltelijk af te sluiten voor niet leden. Er wordt besloten
om het forum gedeeltelijk af te sluiten voor niet leden, en deze mensen b.v. een lidmaatschap met
korting of een adspirant lidmaatschap van de club aan te bieden. Het bestuur zal bepalen wat er van
het forum wordt afgesloten.
Wat doen we na 2021:
In het kader van de privacywetgeving kunnen we de oud-leden niet meer benaderen. De leden
worden uitgenodigd om na te denken over de vorm van de viering van het 25 jarig jubileum. Het is
niet definitief dat we stoppen. Suggesties zijn altijd welkom.
Rondvraag:
Het bestuur zal Bart Reitsma benaderen voor het bestellen van t-shirts of polo’s van de club, en wat
de kosten hiervan bedragen. Het zijn wel artikelen met het embleem van de club opgestreken, dus
niet geborduurd. Info via het clubblad.
Het treffen in 2020 zal in de Harz plaatsvinden.
Sluiting:
Poppe sluit om 16.15 de vergadering en wenst de aanwezigen een veilige reis terug.

