Notulen Algemene Ledenvergadering Nieuwegein, 9 februari 2014
Aanwezigen:
Remco vd Berg, Henk Brouwer, Daan van Geest, Kees de Graaf, Hermann Heinrich, Bob
Hollander, Wouter-Jan Hunsche, Ruud en Lotte de Jong, Marcel Krijgsman, Hans van Marle,
Alex Odijk (notulen), John en RosinaOkhuyzen, Willem Ox, Edwin Ruiter, Jacques
Varkevisser, Patrick Varkevisser, Huub Wisse.

Afwezig met kennisgeving:
Theo Druiven, Poppe Eijlert, Thimmo van Garderen, Rene van Triest, Kees Vendrig, Andries
Krijgsman

Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 14:25 en heet de aanwezigen welkom en neemt de
agenda door.
Thimmo is helaas niet aanwezig i.v.m. vakantie.

Notulen jaarvergadering 2013.
De notulen worden goedgekeurd. Notulen graag in het clubblad voor de jaarvergadering
plaatsen.

Evaluatie 2013.
Meerdere Diversion leden erbij. 4 clubbladen vorig jaar. Vochtig kampeertreffen. Leden aantal
krabbelt op.

Financiële stand van zaken.
Kees neemt financiële gedeelte over van Thimmo en bespreekt dit. Hermann merkt op dat
KvK vermoedelijk niet meer betaald hoeft te worden. Positief resultaat. Ledenkapitaal neemt
weer toe.
Henk vraagt in het kader van kostenbesparing waarom er i.v.m. de statutenwijziging dit jaar 2
vergaderingen moeten zijn. Hij heeft ervaren dat het sturen van emails eveneens door een
notaris wordt geaccepteerd.
Onze huidige statuten eisen echter het houden van een tweede ledenvergadering indien er niet
voldoende leden aanwezig zijn, en onze notaris accepteert dit niet. Vandaar dat onze nieuwe
statuten hier nu wel in voorzien.

Decharge Penningmeester.
De kascontrole is uitgevoerd door Marcel Krijgsman en Kees de Graaf en de stukken zijn in
orde bevonden. Zij stellen de ALV voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid.
De leden nemen dit voorstel over.

Bestuursopbouw.
Edwin Ruiter: voorzitter, webmaster en toercommissaris
Thimmo van Garderen: penningmeester
Alex Odijk: aftredend secretaris per 9-2-2014
Kees: kandidaat bestuurslid
Poppe: redactie
Webmaster: vacature
Stemming voor Kees als bestuurslid wordt aangenomen door de leden en hij wordt welkom
geheten door de voorzitter. Hij zal de functie van secretaris overnemen.

Ontwikkeling club.
-Stabiliserend leden aantal.
-XJ is een uitstervend ras.
-Alle luchtgekoelde XJ's worden toegestaan binnen de club.
Voorstel Statuten wijziging:
bespreking van de wijzigingen op hoofdpunten
- het toelaten van leden die in het bezit zijn van een door de ALV toegestane type motorfiets.
-Wijziging naam naar Yamaha XJ Club Nederland.
-Toelaten van toerleden.
-Aanpassing van de procedure voor het wijzigingen van de statuten.
Op verzoek wordt het begrip toerlid toegelicht.
Zij die uitsluitend aan enkele (een of meerdaagse) toerritten per jaar wensen deel te nemen en
uitgezonderd zijn van de verplichting om een door de ALV toegestane type motorfiets te
berijden. Toerleden zijn geen leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Toerleden hebben geen stemrecht in de ALV.

Stemming over nieuwe statuten:
Lijst ter stemming (presentielijst) is rond gegaan.
Stemming over nieuwe statuten is aangenomen door alle aanwezige leden.

Kalender 2013.
-Edwin stelt de kalender voor.
-Kampeertreffen wordt op voorstel van de leden een week eerder op 23 t/m 25 mei.

Motorbeurs.
-Opbouw door Alex, Thimmo,Edwin en Kees.
-Afbouw door Edwin,Thimmo en Kees.
-Schema is bekend, maar er zijn m.n. in het weekend nog wat open plekken. Leden worden
daarom dringend verzocht zich alsnog aan te melden.
-Alle bijzonderheden worden per e-mail gestuurd aan de mensen die op de stand staan.
-Sponsoring weer door Yamaha.

Nieuw logo:
-Nieuw logo wordt gepresenteerd door Edwin. Op- en aanmerkingen zijn welkom.
Voorstel: Letters iets meer naar voren laten komen met andere kleur. www in buitenste ring.

Rondvraag.
-Marcel: grafische weergave van financiën afgelopen 10 jaar. Ontstaan ledenkapitaal.
-Henk: 2e leden vergadering nodig in deze ruimte? Kan, maar er moet een verslag van komen.
-Hans: mag een volmacht? 1 volmacht mag.
-Henk : hoe zit het met Fairguide: adressering onjuist, rekening wordt niet betaald, brieven
gaan retour, ook contact hierover met VNU.
-Remco: Motorbeurs. Gaan we ermee verder? Zijn er andere manieren om je club kenbaar te
maken.
-Henk: wordt er duidelijk gemaakt dat we ook voor andere motoren dan de 900 zijn? Ja
-Bob: wordt er kenbaar gemaakt in clubblad voor een sleuteldag? Bob maakt een stukje.
-Marcel: volgende ALV aanwas van ledenaantal evalueren
-Henk: hoe zit het met drukker? Er is een nieuwe drukker en nu met 6% BTW.
-Edwin: op motorbeurs 2014, beurspromotie door 2 dames te laten rondlopen met XJ kleding.
-Edwin leden aangepast logo presenteren op ALV van 2 mrt.
Sluiting.
De voorzitter sluit om 16:00 uur de vergadering.

Voor verslag akkoord:

E.W. Ruiter
voorzitter

A. Odijk
secretaris

