Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 2 februari 2020.

Aanwezig: Henk Brouwer, Wim Datema, Martin Duyndam, Poppe Eillert, Daan van Geest, Noel
Gofers en Margot Frencken, Kees de Graaf, Hermann Heinrich, Johan Hummel, Ruud de Jong, Alex
Odijk, John en Rosina Okhuijzen, Willem Ox, Henk Peters, Edwin Ruiter, Loek van Schie, Hendrik
Schiphof, Rene van Triest, Jan Voogdt, Huub Wisse.
Afwezig met bericht van verhindering: Henk Eillert, Joost Kamp, Cees Vendrig.
Opening:
Poppe opent om 14.15 uur de vergadering en heet de aanwezige leden die in grote getale zijn
opgekomen van harte welkom. Hij verzoekt om de presentielijst te laten rouleren en te tekenen.
Notulen alv 2019: ligt m/z licht. De notulen worden goedgekeurd.
Evaluatie 2019:
De aanwezige leden hebben goede herinneringen aan de beurs overgehouden. Zij vinden het
meedoen door de club ook een beetje nostalgie uitstralen. De samenwerking met de FJ club en
Grevenstein verloopt goed. Poppe vestigt er wel de aandacht op dat met de opbouw en het afbreken
van de stand elk jaar wel een hoop werk gemoeid is en dat dit vaak op dezelfde mensen neer komt.
Deze feiten moeten wel worden meegenomen met de beslissing om wel of niet door te gaan met de
beurs. Hierbij speelt ook de samenwerking met de FJ club en Grevenstein een rol, al of niet in
samenhang met de afmeting van de stand.
De opkomst van de geplande toertochten was ook goed. De sfeer tijdens de ritten was goed alleen
het gehalte aan xj’s loopt wel terug. In 2019 waren er vijf tourritten i.v.m. de georganiseerde Yamaha
dag.
Het kampeertreffen in Engeland was gezellig. De toiletgebouwen waren luxe en het ontbijt was goed.
De weersomstandigheden waren eveneens goed alleen kwamen we soms te vaak smalle weggetjes
tegen.
Tijdens het Treffen in Sauerland is er nogal veel off road gereden. Ook hier waren de
weersomstandigheden goed. De regie die gevoerd werd door de leiding van het hotel werd wat
chaotisch ervaren. Het eten daarentegen was voortreffelijk.
Financiën:
Kees licht m.b.v. enkele spreadsheets de ontvangsten en de uitgaven van de club m.b.t. 2019 toe.
Alle leden die op 1 januari lid waren van de club hebben hun lidmaatschap betaald en de uitgaven
zijn binnen de begroting gebleven. Daardoor is ook dit jaar het ledenkapitaal weer aanzienlijk
toegenomen. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie voor 2020 weer terug te
brengen naar € 25,00. De begroting vertoond een lichte toename van € 55,00. De verwachting naar
de toekomst is dat de club wellicht toch een aanspraak zal moeten doen op het ledenkapitaal. Een
gedeelte van dit kapitaal zal worden benut voor het vieren van het lustrum en tevens de basis
vormen voor “de club in de toekomst”.
Decharge penningmeester:
Wim Datema en Hendrik Schiphof waren dit jaar de kascommissie. Zij hebben de gevoerde
boekhouding in orde bevonden en stellen de ledenvergadering voor om de penningmeester

decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Alex Odijk en
Martin Duyndam vormen in 2021 de kascommissie.
Ontwikkeling ledental:
Wij zijn 2019 begonnen met 72 leden en 4 toerleden. Tijdens dit jaar waren er 4 aanmeldingen en 6
opzeggingen. We eindigden dus met 70 leden en 4 toerleden. We kunnen niet achterhalen hoe de
nieuwe leden in aanraking zijn gekomen met onze club. Aanmeldingen in de toekomst kunnen via de
website plaatsvinden i.p.v. het downloaden van een formulier.
Erelidmaatschap:
Poppe deelt namens het bestuur mede dat er besloten is om Cees Vendrig en in verband met het
overlijden zijn vrouw Geertje postuum tot erelid van de club te benoemen. Voor zover wij kunnen
nagaan zijn Cees en Geertje al vanaf 2002 als lid aan de club verbonden.
Bestuursopbouw:
Het huidige bestuur zal t/m 2021 aanblijven. Het bestuur is tevens op zoek naar versterking. Tijdens
de alv melden Henk Peters en Huub Wisse zich aan als aspirant bestuursleden. Het aanblijven van de
huidige bestuursleden zal afhangen van het feit hoe de club na 2021 verder zal gaan. Het vormen van
een vriendenclub wordt gezien de ervaringen met andere clubs sterk afgeraden.
Kalender 2020:
Motorbeurs:
Ook dit jaar staat de XJ club samen met de FJ club en Grevenstein op een gezamenlijke stand. Na de
alv zal het schema van de standbemanning worden ingevuld.
Noord holland rit 21 maart:
Dit betreft de inhaalrit van 2019.
Verre oostenrit 19 april:
Deze rit wordt ook dit jaar door Poppe en Ruud weer georganiseerd
Kampeertreffen Harz 14 t/m 17 mei
Dit treffen vindt dit keer in de Harz plaats. Indien men kamers wil reserveren dient men dit voor 1
april via Edwin te regelen.
Zomerrit 13 juni:
Hoog zomerrit 19 juli:
Nazomerrit 15 augustus:
Treffen 10 t/m 13 september:
De reservering van het geplande treffen langs de Moezel is gecanceld vanwege de hoge aanbetaling
die wordt verlangd. Er wordt nu getracht een treffen te organiseren in het Westerwald waar de club
al eens eerder is geweest.
Herfstrit 18 oktober:

Deze rit wordt gecombineerd met het aandoen van een locatie van onze toekomstige sponsor
Chromeburner.
Kauwe klauwenrit 5-11:
Vanwege het succes wordt de rit van 2019 ook voor 2020 weer ingepland.
Extra evenementen:
Rijvaardigheid:
Edwin brengt ter sprake dat hij geïnventariseerd heeft wat er landelijk mogelijk is en wat voor
prijskaartje hier aan hangt. Dit varieert van € 50 tot € 225. Een rijschool in Goes biedt een
rijvaardigheidscursus voor € 50 en een voortgezette cursus voor € 75 aan. Na afloop ontvangt men
een certificaat wat evt. voor verzekeringsdoeleinden kan worden gebruikt. Hij gaat op verzoek
informeren wat de voorwaarden voor deelname zijn en de ontvangen info wordt naar de leden
gemaild.
Navigatie avond:
Ook voor deze activiteit bestaat genoeg belangstelling. Vanwege de aanvang van het seizoen wordt
als datum 4 maart gekozen en het bestuur zal proberen de locatie in Vianen te reserveren voor deze
avond. Ook hier wordt naar de leden toe gemaild.
Regionale activiteiten:
Hiervoor bestaat er bij de leden geen belangstelling. Wel wordt er voorgesteld om naast de geplande
activiteiten een weekend met de leden te plannen. Het lustrum zou b.v. gehouden kunnen worden
bij “In den Hof”. Poppe zou zelfs een week met de club op reis willen.
Toekomst XJ club:
Het blijven deelnemen aan de motorbeurs wordt gekoppeld aan de samenwerking met de FJ club en
met Grevenstein, al of niet in afgeslankte vorm.
De treffens en de ritten wil men ook op de agenda houden
In verband met de geringe activiteiten op het forum kan dit worden afgesloten
Het lustrum zou i.c.m. een weekendactiviteit gevierd kunnen worden op “In den Hof”. Oud leden
zouden over dit lustrum kunnen worden geïnformeerd via advertenties in motorbladen of via de
website.
Het doorgaan als vriendenclub na 2021 wordt afgeraden.
Rondvraag:
het opgeven voor de beurs en het treffen kan na de alv.
Daan vraagt aan het bestuur of men i.v.m. het organiseren van het lustrum rekening wil houden met
de mobiliteit van de deelnemers. Dus enkele kamers gelijkvloers.

Kees de graaf

