
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NIEUWEGEIN, 2 MAART 2014 

 

Aanwezigen: 

Henk Brouwer, Poppe Eilert,Thimmo van Garderen, Kees de Graaf, Hermann Heinrich, Hans van 

Marle, Alex Odijk, Edwin Ruiter, Rene van Triest, Kees en Geertje Vendrig, Jan Vendrig, Jan Voogdt. 

Hans van Marle is door Harald Veenker gevolmachtigd te stemmen en overhandigd voor aanvang van 

de vergadering deze volmacht aan de voorzitter. (zie bijlage) 

Afwezig met kennisgeving: 

John en Rosina Okhuyzen, Bart Reitsma, Harald Veenker. 

 

Opening: 

Edwin opent de vergadering  om 14.15 uur en heet iedereen welkom op deze 2e ledenvergadering. In 

het bijzonder verwelkomt hij dhr Voogdt als nieuw lid van de club. 

 

Het logo: 

Het logo is inmiddels door Edwin aangepast a.d.h.v. opmerkingen geplaatst door leden tijdens de 

eerste ledenvergadering.  

De aanwezige leden zijn tevreden over de aangepaste lay-out maar hebben nog enkele suggesties 

m.b.t. het aanpassen van het logo voor de beursposter. Deze opmerkingen hebben betrekking op de 

plaatsing van de tekst op de boven- en- benedenrand van het logo. 

Edwin zal trachten deze opmerkingen te verwerken in het bestaande logo en deze daarna op het 

forum van de club plaatsen. 

De voorkeur van de leden gaat er naar uit om het bestaande logo zo veel mogelijk te handhaven. 

Yamaha Nederland heeft geen problemen t.a.v. het gehanteerde logo. 

 

Stemming over de statuten: 

Edwin laat de presentielijst circuleren en nodigt de aanwezige leden uit om op deze lijst hun stem uit 

te brengen.  Alle aanwezige leden, en Harald Veenker (bij volmacht) blijken voor de aanpassing van 

de statuten te hebben gestemd. 

Jan Voogdt informeert naar de procedure die wordt gevolgd m.b.t. de toelating van andersoortige 

motoren.   

Edwin geeft aan dat de meerderheid van de leden, tijdens de ledenvergadering hierover beslist. 

Edwin nodigt iedereen uit om op de presentielijst aan te geven of hij voor of tegen de wijziging van 

de statuten is. 



Thimmo legt nogmaals uit waarom wij deze 2e ledenvergadering hebben belegd, en wijst m.n. op het 

punt dat een meerderheid van de aanwezige leden voor moet zijn en dat  er sprake moet zijn van een 

bepaalde tijdspanne tussen de te houden ledenvergaderingen. 

Kees zal nu vervolgens met de notaris contact opnemen en een afspraak maken om de nieuwe 

statuten te laten passeren. 

 

Evaluatie van de motorbeurs 

Thimmo heeft dit agendapunt voorbereid en voert namens het bestuur het woord. Hij geeft aan dat 

het bestuur van mening is dat de club moet doorgaan met de beurs maar dat de leden uiteindelijk 

hierover beslissen.  Aan de hand van de door hem vervaardigde sheets licht hij de navolgende 

onderwerpen m.b.t. de motorbeurs toe. 

1 Doelstellingen van de club m.b.t. tot de beurs 

2 Externe communicatie  met onze doelgroep 

3 Waarom motorbeurs? 

4 Wel of niet de beurs? 

Met de aanwezig leden wordt er over de navolgende punten van gedachten gewisseld.  

punt 2 externe communicatie 

Thimmo geeft aan dat externe communicatie erg belangrijk is voor de club en dat de motorbeurs zich 

uitstekend leent voor communicatie. Vanuit de leden worden de navolgende suggesties gedaan: 

-advertenties van de club plaatsen in clubbladen  van andere verenigingen 

-XJ rijders aanschrijven en achterhalen via kentekenregistratie 

-KNMV benaderen 

-artikel schrijven over club en plaatsen in een motorblad (Promotor of Het Motorrijwiel) 

-XJ rijders aanspreken onderweg en wijzen op het bestaan van de club 

-naamsbekendheid via motordealers 

punt 4 wel of niet de beurs? 

Er vindt een evaluatie plaats van de motorbeurs 2014. 

Er zijn tijdens de beurs 10 inschrijfformulieren uitgereikt maar er is nog geen aanmelding retour. 

Vanuit de leden wordt de suggestie gedaan dat een nieuw lid op het formulier de mogelijkheid moet 

hebben om aan te geven op welke wijze men met de club in aanraking is gekomen. deze suggestie 

wordt door het bestuur overgenomen. Door de jaren heen is er wel degelijk sprake van een 

doorstroom van leden. Tijdens de laatstgehouden beurs heeft de club aan promotie gedaan door 2 

dames in opvallende kleding de beursbezoekers op het bestaan van de xj club te attenderen. Deze 

promotie werd door Yamaha Nederland bijzonder op prijs gesteld en diverse foto's circuleren 

inmiddels op de clubsite.  Het viel op dat de clubstands dit jaar op een andere locatie stonden dan 

voorgaande jaren.  De stand stond enigszins uit de loop van de beursbezoekers. Met betrekking tot 



de locatie van een stand spelen ook kostenafwegingen een rol. Gesuggereerd wordt om i.v.m. het 

aanpassen van het karakter van de club meerdere soorten motoren op de stand te plaatsen. 

De leden beslissen dat zij willen doorgaan met het jaarlijks deelnemen aan de motorbeurs en 

adviseren het bestuur om in het kader van het verwerven van een goede standplek dan ook z.s.m. 

hiervoor in te schrijven. 

 

Bestuursopbouw heden 

Edwin neemt het woord en licht de huidige opbouw van het bestuur toe. Hij geeft aan dat 

spanningen over inzichten m.b.t. gemaakte onderlinge afspraken en een scheve taakverdeling in het 

bestuur ertoe hebben geleid dat er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen de bestuursleden 

onderling. Deze spanningen dateren vnl. van de laatste periode en kwamen in hoge mate aan het 

licht rondom het organiseren van de beurs. 

Dit heeft ertoe geleid dat de penningmeester besloten heeft zijn taken neer te leggen en de 

bestuursfunctie terug te geven aan het bestuur. 

De secretaris zal afhankelijk van de nieuwe bestuursinvulling mogelijk aanblijven, echter wil in de 

huidige bestuurssamenstelling ook zijn functie niet continueren. Beide personen zullen de functies 

blijven uitvoeren tot een nieuwe bestuurssamenstelling gevonden is. 

Alex Odijk is inmiddels afgetreden als secretaris en zal t/m 2014 als gewoon bestuurslid aanblijven. 

Edwin legt zijn functie als voorzitter neer en blijft aan als tourcommissaris en webmaster. 

 

Het bestuur heeft Jacques Varkevisser bereid gevonden de taken van de voorzitter tijdelijk over te 

nemen en daarbij te zoeken naar vers bloed voor het bestuur. 

Hierdoor heeft de huidige voorzitter meer tijd voor de functie van Evenementen en tourcommissaris. 

De leden schrikken van het geschetste beeld en voeren aan dat zij het bestuur in staat achten om 

deze problemen zelf op te lossen. Thimmo geeft aan dat er sprake is van meerdere problemen en 

benadrukt dat hij voor 2014 zijn functie zal handhaven. Hij geeft aan dat zowel Edwin, Alex als hijzelf 

al geruime tijd in het bestuur zitten en dat er behoefte bestaat aan vers bloed. Kees geeft aan dat 

ook hij voor 2014 zijn functie als secretaris zal vervullen maar dat hij tevens van mening is dat 

bestuursleden van een vriendenclub op een andere wijze met elkaar dienen om te gaan. Vandaar het 

voorbehoud m.b.t. een eventueel continueren van zijn functie. Edwin geeft op aangeven van een van 

de leden aan dat de combi van voorzitter, tourcommissaris en webmaster inderdaad zwaar is, 

vandaar dat hij dan ook de functie van voorzitter vacant stelt. Thimmo voert hierop aan dat Edwin de 

functie van tourcommissaris en webmaster uitstekend vervult. 

Resumerend wordt er geconcludeerd dat Jacques moet gaan inventariseren en wellicht wat spanning 

kan wegnemen. Wellicht dat er door zijn interpellatie wel bestuursleden behouden blijven. In een 

volgend clubblad zal er een brief worden opgenomen met een uitleg naar de leden en tevens een 

oproep om zich aan te melden voor het bestuur. 

 

Rondvraag: 

Henk brengt het forum van de club ter sprake. Hij vraagt zich af om mensen dit item wel leuk vinden 

en stelt tevens vast dat er m.n. op het technische vlak veel geneuzel en valse informatie wordt 



verspreid. Hij vermoedt dat er bij sommige deelnemers tevens commerciële aspecten een rol spelen, 

en vindt deze ontwikkelingen zorgelijk en gevaarlijk. Hij vraagt zich af wat het bestuur hier aan gaat 

doen.  

Thimmo stelt vast dat dit feit zich op alle forums voordoet. Dit probleem is niet op te lossen. Het 

bestuur hanteert een inschrijfprocedure. Namens het bestuur houdt Edwin zich bezig met de 

samenstelling van het forum. Op het forum verspreide info valt buiten de verantwoording van de 

club. 

Henk informeert of het geen problemen oplevert dat de stemming over het houden van de 

motorbeurs niet ter sprake is gebracht op de eerste ledenvergadering. Het bestuur geeft aan dat er 

op deze ledenvergadering is gemeld dat dit punt op de tweede ledenvergadering besproken zou 

worden dus formeel levert deze procedure zo geen probleem op. 

Poppe voert aan dat het voorkomt dat er geen bestuursleden aanwezig zijn bij tourritten. Dit feit is 

ook eerder al aangevoerd door John en Rosina. Thimmo geeft namens het bestuur aan dat het voor 

bestuursleden moeilijk is om alle tourritten bij te wonen maar dat het bestuur het waardeert dat zij 

soms gemist wordt. 

Hermann brengt het kampeertreffen ter sprake en dan m.n. het schuiven van de data en de 

problemen die er dan daardoor ontstaan. 

Thimmo stelt namens het bestuur dat deze data altijd geprikt moeten worden in het bijzijn van de 

tourcommissaris. Hij moet dit kunnen plannen en kunnen bewaken.  Poppe geeft aan dat voor wat 

hem betreft de tourcommissaris niet aanwezig hoeft te zijn tijdens het kampeertreffen/treffen maar 

uiteindelijk wel een bestuurslid. Henk geeft aan dat het vaststellen van de touragenda sowieso tijdig 

moet gebeuren. Het bestuur stel dat de agenda voor 2014 al in november bekend was. Zij bericht nu 

al dat het boeken van een hotel voor het treffen in september al problemen oplevert. Het bestuur 

gaat zich nogmaals buigen over het plannen van de data voor het kampeertreffen en zal berichten 

via het clubblad.  

Rene brengt de verre oosten rit ter sprake. Deze rit wordt dit jaar weer gehouden tijdens het 

weekend dat het moederdag is. Hij stelt voor om de planning van deze rit ook te herzien. Het bestuur 

neemt dit punt ook mee in de planning.  

Rene attendeert het bestuur ook op een evenement dat gehouden wordt op de derde zaterdag van 

september in zijn woonplaats. De veteranendag voor oude motoren en brommers, wellicht iets voor 

de XJ club. Hij zal Edwin de nodige info toesturen. 

 

Sluiting: 

Edwin sluit om 16.00 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


