Notulen Algemene Ledenvergadering Nieuwegein 8 februari 2015.

Aanwezigen:
Gerrit van der Bijl, Henk Brouwer, Poppe Eilert, Thimmo van Garderen, Daan van Geest, Kees de
Graaf, Alex de Groot, Bob Hollander, Johan Hummel, Jan Wouter Hunsche, Ruud de Jong, Alex Odijk,
John en Rosina Okhuyzen, Bart Reitsma, Edwin Ruiter, Rene van Triest, Patrick Varkevisser, Jacques
Varkevisser, Harald Veenker, Jan Voogdt, Huub Wisse.
Afwezig met kennisgeving:
Theo Druiven, Kees Vendrig

Opening:
Edwin opent de vergadering om 14.10 uur en heet iedereen welkom.
Notulen jaarvergaderingen 2014:
De notulen van deze jaarvergaderingen stonden op de website, maar zullen evenals dit verslag in het
komende clubblad worden vermeld. Zij kunnen dus nog niet worden goedgekeurd.
Evaluatie 2014:
De club heeft dit jaar weer diverse activiteiten ondernomen. De stand op de motorbeurs, 6
tourritten, het natte kampeertreffen, het treffen in het Westerwald en het publiceren van 4
clubbladen. Het ledental stabiliseert en door het toestaan van meerdere types motoren trekken we
een breder publiek.
Financiën:
Kees neemt het financiële traject voor zijn rekening en licht de exploitatie 2014 en de begroting 2015
toe. Hij merkt op dat het niet meer mogelijk is om een sluitende begroting te maken en dat we nu elk
jaar een aanspraak moeten doen op het ledenkapitaal. Jacques merkt op dat de kosten wellicht
gereduceerd kunnen worden door het clubblad digitaal aan te bieden. Het bestuur heeft hier ook
over nagedacht, de mogelijkheid is uiteraard aanwezig maar er zullen altijd leden zijn die het toch
prettig vinden om papier in handen te hebben. Bovendien ontbreken er nog diverse email adressen.
Er wordt getwijfeld of Yamaha Ned. nog de beursbijdrage zal blijven vergoeden, maar het bestuur
gaat hier vooralsnog van uit. Mochten de beurskosten onverhoopt toch boven de begroting gaan dan
hebben we nog een post onvoorzien. Ook word er de suggestie gedaan om een zgn. buffer in te
stellen m.b.t. het in stand houden van het ledenkapitaal.
Decharge penningmeesters:
Jacques brengt op verzoek verslag uit namens de kascontrolecommissie en stelt de aanwezig leden
voor om de penningmeesters decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat
hiermede akkoord.

Bestuursopbouw:
Edwin breng de aanwezige leden op de hoogte van de huidige samenstelling van het bestuur. Alex
Odijk en Thimmo van Garderen hebben hun functie neergelegd. Edwin neemt tijdens de vergadering
afscheid van deze bestuurleden en bedankt hen voor de door hun bewezen diensten.
Hij stelt de vergadering voor aan twee kandidaten die te kennen hebben gegeven in het bestuur
plaats te willen nemen. Poppe Eillert en Jan Voogd. Deze twee kandidaten presenteren zich aan de
aanwezige leden en de vergadering gaat akkoord tot de benoeming van deze twee nieuwe
bestuursleden.
Ereleden:
Na de koffiebreak stelt Edwin dit agendapunt aan de orde. In de statuten staat vermeld dat het
bestuur in de gelegenheid is om leden tot erelid te benoemen voor de door hun geleverde prestaties
voor de club. Dit aandachtspunt is in de loop van de jaren in de vergetelheid geraakt en hij wil dit nu
weer in ere gaan herstellen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om Harald Veenker, Alex de Groot
en Jacques Varkevisser tot erelid te benoemen. Deze leden zijn aangenaam getroffen door deze
benoeming en verhalen uit het verleden toen zij nog de glorietijd van de club meemaakte in opbouw
en haalden nog wat ludieke acties aan van de door hun bezochte clubactiviteiten.
Ontwikkeling club:
Edwin haalt aan dat wij nu door de nieuwe statuten in de gelegenheid zijn om ook leden in te
schrijven die op andere modellen dan de xj900 rijden. De club heeft zelfs leden uit België en sinds
kort zelfs uit Italië in zijn gelederen. Het ledenaantal vertoont een stabiel beeld. De meeste
aanmeldingen worden toch wel gedaan tijdens de beursdagen. De Diversion club is" not amused"
vanwege het feit dat de xj club nu ook diversion leden in zijn gelederen heeft
Kalender 2015:
Edwin neemt de activiteiten op de kalender door.
het schema voor de motorbeurs is nagenoeg rond
de voorjaarsrit wordt uitgezet en geregeld door Poppe
het kampeertreffen zal in de Ardennen plaatsvinden
voor het Treffen wordt gedacht aan de zuid Eiffel, grens Luxemburg
de zomerrit wordt op 15 augustus gehouden
Rondvraag:
er wordt gevraagd of het mogelijk is en of er belangstelling bestaat om nog eens een navigatie-avond
te organiseren. Het bestuur zal deze mogelijkheid onderzoeken en hierover berichten. Informatie
over de vorige avond is desgevraagd te vinden via een link op de website.

er wordt gevraagd of het mogelijk is om sleutel avonden te organiseren. de ervaring heeft
uitgewezen dat er vanuit de club weinig belangstelling hiervoor is en dat eenieder individueel van
harte welkom is bij Bob
er wordt gevraagd of er vanuit de club belangstelling bestaat voor het bijwonen of organiseren van
een internationaal xj treffen. het bestuur wijst op het feit dat de club dan geconfronteerd zou
worden met een grote kostenpost en is hier gen voorstander van. de contacten uit het verleden met
XJ Relay zijn er niet meer en de website van deze vereniging is ook uit de lucht.
Wellicht dat het mogelijk is om iets te organiseren ter gelegenheid van het jubileum in 2016.

Sluiting:

Edwin sluit om 16.00 uur de vergadering

Voor verslag akkoord:

EM Ruiter
voorzitter

CGM de Graaf
secretaris

