ALV AMOC 16-02-2017 Concept Notulen
(Gehouden op 16 februari 2017, bij Kroymans Aston Martin, Soestdijkerstraatweg 66 te
Hilversum)
Agenda
1)

Opening vergadering
Aanwezig: 36 leden volgens getekende presentielijst
Aanwezig van bestuur: Tjeerd Overdijk (vz); Mirko van Toorn (pm); Bram van Marrewijk
(ec) is afwezig wegens ziekte.

2)

Vaststelling agenda
Vastgesteld conform agendavoorstel dat bij oproep is gecirculeerd.

3)

Ingekomen stukken (secretariaat)
Brief van de oud-voorzitter Jan ten Cate
De voorzitter leest de brief voor. De gekozen vergaderlocatie zou geen ‘neutrale grond’
zijn. Het bestuur ziet zelf het huis van de dealer wél als neutrale locatie. Wij behandelen
alle dealers van de club als gelijk. Ons voornemen is de komende jaren met onze club
een ‘rondje dealers’ te doen. Volgend jaar Heritage dealer Noble House. Wat het bestuur
betreft is neutraliteit dan ook geen punt van discussie. Mochten er leden zijn die steun
willen betuigen aan het standpunt van Jan ten Cate, dan worden zij verzocht dit na de
vergadering met een email aan het secretariaat kenbaar te maken.

4)

Notulen van de ALV 2016 (secretariaat)
De notulen worden per pagina doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen. Notulen worden
bij acclamatie vastgesteld.
De voorzitter meldt dat Peter van den Berg zich beschikbaar heeft gesteld voor de
vervulling van de secretarisvacature. De voorzitter meldt dat het bestuur voornemens is
hem na afloop van de vergadering als interim-secretaris te benoemen.

5)

Jaarverslag (voorzitter en evenementencoördinator)

Activiteitenverslag:
Een aantal aanwezigen blijkt nog niet bekend met het fenomeen pop-up rit.
Aad Lourens wordt buiten zijn aanwezigheid nogmaals bedankt voor het uitzetten van de
Najaarsrit door de Bollenstreek en het Kennemerland.
Er zijn geen vragen over de jaarverslagen
6)

Financieel jaarverslag 2016 (penningmeester)
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.
Er is verlies geleden door factoren die reeds zijn toegelicht.
De kosten voor de website zijn iets hoger door een aanbetaling voor de nieuwe website.
Deelname aan het British Race Festival heeft aanzienlijke kosten met zich meegebracht.
Uitgangspunt van het bestuur is een bijdrage van de club van max 500 euro voor een
voorjaars- of najaarsrit. De rest moet worden gedragen door leden die deelnemen aan
een rit of ander evenement.
Niet alleen onze auto’s drinken veel, sommige leden ook. Het bestuur streeft ernaar bij
evenementen met borrel- en diner van tevoren één bedrag kenbaar te maken, inclusief
drank. Wie meer wil drinken, moet daarvoor apart afrekenen.
Voor de algemene reserve is het uitgangspunt dat deze 1,5 keer de jaarcontributie van
de leden moet bedragen. Daar zitten we nu onder. Het komend jaar zal de
penningsmeester strenger zijn op het punt van overschrijdingen.
Er zijn verder geen vragen over de posten.

7)

Verslag Kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid; decharge penningmeester;
decharge bestuur
De Kascommissie doet haar verslag bij monde van haar (aftredend) lid Mark Veenendaal:
Alle rekeningen en afschriften zijn bekeken en vergeleken met de cijfers in het
jaarverslag. De Kascommissie had wel een opmerking aan de penningmeester over de
opzet van het overzicht: de opsomming was een stuk korter en onoverzichtelijk wegens
verschillende naamgevingen voor dezelfde bedragen per jaar.
Alle leden hebben de contributie betaald.
Verder heeft de Kascommissie een opmerking over drankgebruik voor aanvang diner: de
kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. De Kascommissie beveelt aan dit op een andere
manier aan te pakken om die kosten van borrels beter te beheersen.
De financiële verslaglegging is volgens de Kascommissie in orde.
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Opmerking 1: Datum moet worden aangepast en als zodanig worden gelezen (Er stond
17-02-16)
Opmerking 2: Sponsoring algemeen pm: hier wordt aan gewerkt. Er zijn al sponsors voor
de nieuwe website.
Aik Schouten wordt verkozen als nieuw Kascommisielid. Mark Veenendaal wordt
bedankt voor zijn werk in de afgelopen jaren.
8)

Verkiezing van nieuwe bestuursleden
Wordt behandeld conform de toelichting op dit agendapunt. De vacature voor de
secretaris zal ad interim worden vervuld (zie bij punt 4).

9)

Bekendmaking en bespreking resultaten Clubenquête
Resultaten worden getoond aan de hand van een powerpoint-presentatie
Het bestuur is heel blij met de uitstekende respons.
Omvang club: 60% ziet de club graag groeien.
Het bestuur is al bezig met kijken naar ideeën om de club te laten groeien.
Binnenlandse ritten staan nog steeds bovenaan als activiteit die het meest in de
belangstelling staat.
Activiteiten met buitenlandse sections: er zijn nog niet zoveel leden die dat gedaan
hebben (wordt door vingeropsteken geïnventariseerd). Daar is echter wel animo voor
volgens de enquête. Er zijn inmiddels contacten gelegd met de Duitse en Belgische club.
Opmerking vanuit de leden:
De Britten zijn geweldig enthousiast, die zijn nog niet genoemd. Daar moeten we ook
naar kijken.
De voorzitter vraagt zich af of een concours een leuke activiteit zou zijn, maar wij zijn
vermoedelijk te klein om een Nederlands concours te organiseren (Mark: pop-up
concours?). Aansluiten bij de Engelsen is het aanbevelen waard.
Echt rally rijden zit er niet in: te veel gepuzzel is bij de meeste leden niet populair.
Het bestuur heeft het idee dat we naar een hogere contributie toe moeten en het
merendeel van de leden is het daar mee eens.
Marcel Sontrop heeft een vraag over de ledenlijst. De laatste paar jaar is er geen
ledenboekje meer uitgegeven door de Engelse club. De voorzitter vermoedt dat dit te
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maken heeft met privacyregels. Belangrijk dat wij een eigen section Holland ledenlijst
krijgen die ook beschikbaar is voor de Leden. Het Bestuur zal bij de leden sonderen hoe
zij in de lijst willen worden vermeld.
Arnhès de Vries meldt dat het op de nieuwe Engelse website mogelijk is om aan te geven
of je je gegevens wil delen. Oude registers worden overigens regelmatig aangeboden op
eBay.
Jan ten Cate heeft een algemene opmerkingen over de enquête: de percentages staan
voor het aantal antwoorden onder de respondenten. De Voorzitter bevestigt dat dit
correct is. Maar met een respons van 48 uit 128 kunnen we een goed beeld van de
meningen van de leden krijgen.
10)

Regioindeling section Holland (zie toelichting 4)
De voorzitter introduceert dit agendapunt aan de hand van toelichting 4 op de agenda.
In de vergadering leeft niet veel enthousiasme voor meer activiteiten op regioniveau.
Mark Veennedaal: Het is belangrijker dat iemand uit het gebied waar een rit gehouden
gaat worden zich daar mee bezig wil houden. Iedereen kan voor zichzelf bepalen of hij of
zij wel of niet gaat. Hij ziet geen voordeel van een verdeling in regio’s, maar wel meer
aandacht voor de regio’s.
Hij vraagt of iemand van de aanwezigen animo heeft binnenkort een rit in het noorden
of zuiden te organiseren? Joran van Nimwegen suggereert een ritje rond de hunebedden
bijv.

11)

Website – stand van zaken nieuwe website
Webmaster geeft aan de hand van beelden een impressie van hoe de nieuwe site eruit
zal gaan zien. Geeft aan dat wordt overwogen de filmpjes op de voorpagina zo uit te
breiden dat van alle modellen een video te zien is.
Er komt een aparte afdeling voor adverteerders.
De nieuwe site zal veel beter te bezoeken zijn op iPhones en iPads.
We willen de website ook gaan inzetten om het registreren voor evenementen te
vergemakkelijken.

12)

Begroting 2017
De begroting voor het lopende jaar wordt door de penningmeester toegelicht.
Wings & Wheels is geen post op de begroting omdat het geen clubactiviteit is. Wings &
Wheels zal worden door de club worden gepromoot.
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De kosten voor de UK rit moeten nog in beeld worden gebracht. Hiervoor komt waarschijnlijk
geen bijdrage vanuit de club.

Bij de stemming voor begroting worden nog enkele opmerkingen gemaakt.
Jan ten Cate vraagt waarom de pop-up ritten wel worden gesponsord en de
buitenlandse ritten niet?
De voorzitter antwoordt: Buitenlandse ritten moeten kostendekkend zijn. Daar hoeven
de overige leden niet aan mee te betalen. We moeten ergens een grens trekken, dat
hebben we bij de buitenlandse ritten gedaan.
Eén van de aanwezige leden vraagt of de Engelse club ook bijdragen levert aan section
Holland. Dit zou een aantal jaren geleden zijn besproken, toen we een section van de UK
club zijn geworden. Het bestuur is daar niet mee bekend. Jan ten Cate merkt op: “wie
niet vraagt, die krijgt niets”. Het bestuur kan aan de Engelse club vragen om een bijdrage
aan activiteiten.
De begroting wordt bij acclamatie aanvaard.
13)

Vaststelling contributie 2018
De penningmeester licht het voorstel voor verhoging van de contributie toe conform
toelichting 5 van de agenda.
Het doel daarvan is mede om de algemene reserve aan te vullen: we zitten onder de
aangegeven grens van 1,5 maal de jaarcontributie en daar moeten we weer boven
komen. Een verhoging van de contributie vanuit Engeland hebben we niet in de hand.
Met een verhoging van de contributie kunnen we ook als club wat meer bijdragen doen,
maar het is voornamelijk de algemene reserve die moet worden aangevuld
Jan te Cate: In het verleden kregen wij sponsoring via dealers. Mochten er meer
sponsors komen dan zou er geen contributieverhoging nodig zijn.
De voorzitter meldt dat het bestuur al bezig is met sponsoring. Er zijn reeds 2 sponsors
voor ‘banners’ op de website. Verder gaan we ook zeker kijken naar andere
sponsormogelijkheden.
Na bespreking is de vergadering akkoord met het voorstel om het Nederlandse deel van
de contributie met EUR 20,00 te verhogen naar EUR 60,00 per jaar.

14)

Evenementen 2017
De voorzitter presenteert het jaaroverzicht/activiteitenkalender.
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De activiteitenkalender voor dit jaar wijkt iets af van de activiteitenkalender die eind
2016 is gecirculeerd. Het idee is nog steeds dat we zo veel mogelijk zekerheid willen
bieden over de data waarop de evenementen plaatsvinden.
Op de voorjaarsrit stond 1 mei, echter valt 1 mei op een maandag, die gaat naar het
weekend van 29e en 30e april. Het idee is dat we samen organiseren met de Belgen.
Het British Race Festival gaan we niet meer organiseren in combinatie met de najaarsrit
en willen we er meer ‘low-profile’ aan meedoen.
De Najaarsrit is in principe ingevuld.
We hopen dat er meer leden zijn die het leuk vinden om iets te organiseren.
Verder geeft Jasper Vogelaar aan de hand van een PowerPoint-presentatie een tentatief
programma voor een UK-rit die hij bij voldoende animo wil organiseren.
15)

Wvttk / rondvraag.
Walther Muurmans meldt dat de Interclassics beurs van 11-14 januari 2018 misschien
nog wel bij jaarplanning 2017 hoort. Hij zal de club hiervoor weer graag uitnodigen.
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