Notulen Algemene Ledenvergadering VOCN
VOCN
Datum
Locatie

:Algemene Ledenvergadering
:21-01-2018
:De Kleine Taveerne De Heuvel 24 4023 AB Rijswijk

Aanwezig Bestuur
Ø Voorzitter
Ø Secretaris (interim)
Ø Penningmeester
Ø Alg. Bestuurslid 1 (interim)
Ø Alg. Bestuurslid 2

Rona van der Vlugt
Jaap van Roemburg
Christ van de Looveren
Chico Kailola
Ruud van de Berg

Aanwezige
Ø Leden totaal 35 (inclusief bestuur)
Herman Fijnvandraat, Adri Houtveen, Henk Selders, Ron Harsveld, Sander Verhoeven, Jan
& Yvonne van Enthoven, Jan Rissema, Bert & Henny Ruitenbeek, Aeilko van de Wagen, Dik
Nap, Eric Heffels, Frank van de Bosch, Cees Vermeulen, Teun Arnens, Piet de Vreugt, Martin
& Gabrielle Greven, Willem & Lydia van de Brink, Robert Klein Lebbink, Vera Berman &
partner, Gerard Wolters, Ton Vermeij, Ronald Coesel, Willem Plazier, Ray & Miranda Vink.

Ø Afwezige leden met bericht van afmelding totaal 17.
Fred & Trudy Turenhout, Gerrit & Bea Hol, Ad Smeulders, Jan & Marja van de Heide, Dirk &
Martinka van Ravenstein, Walter van Tiel, Jos Braakhuis, Aart van der Stigchel,
Jan Kooijman, Dirk Koning, Gerrit Hultink, Marcel Eversdijk, Jan Rutten,

1.

Opening.
Rona opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Notulen Algemene ledenvergadering 15 Januari 2017.
De Voorzitter (Rona) vraagt aan de aanwezige leden of zij de notulen hebben gelezen en of
daar nog op- of aanmerkingen over zijn.
Behoudens twee kleine taalfouten worden de notulen door de aanwezige leden goedgekeurd.

3.

Mededelingen en verslag van de voorzitter.
Ø

Mededelingen :
In 2017 hebben twee bestuursleden hun functie neergelegd en heeft onze webmaster te
kennen geven zijn werkzaamheden t.a.v. het bouwen van de nieuwe website te willen stoppen.
§ Secretaris Willem Versluis in de maand februari met onmiddellijk ingang.
§ Alg. Bestuurslid 1 Robert Koch per 31-12-2017
§ Webmaster Ad Smeulders per november 2017
Na een actieve werving onder de leden door Rona, is met ingang van juni 2017 als interim
secretaris toegetreden Jaap van Roemburg en is Chico Kailola als toercommissaris bereid
gevonden om de functie van Algemeen bestuurslid 1 te vervullen binnen het dagelijks bestuur
van de VOCN.

Ø

Verslag 2017
De Voorzitter kijkt terug op een mooi motor jaar met tal van gezellige en mooie tochten.
Met twee kleine smetjes, o.a. het ongeluk tijdens de toertocht met Robert Koch en Fred
Turenhout. Tijdens het Vulcan Weekend met Ray en Miranda Vink en Vera Bergman.
Ray geeft aan dat zijn motor weer klaar is voor een nieuw seizoen motor plezier, Miranda kan
niet wachten om weer te starten. Vera heeft nog wat lichamelijke klachten maar ook dat komt
weer goed zegt ze.

Ø

4.

Jubileum
De voorzitter maakt bekent dat de VOCN in 2018 25 jaar bestaat.
Het jubileum wordt gevierd op 23 juni 2018 in Dalfsen. Alle informatie t.a.v. het weekend zal
op de nieuwe website van de VOCN worden geplaatst.

Secretariaat
Jaap van Roemburg, interim secretaris, geeft ontwikkeling Leden bestand 2017
Totaal aantal leden per 31-12-2017
Aantal nieuwe leden 2017
Aantal afmeldingen 2017

5.

178
29
13

Penningmeester
1. Verslag penningmeester
De penningmeester, Christ van den Looveren, geeft aan dat hij door computerstoringen niet in
staat is geweest om het financieel verslag over het boekjaar 2017 te overleggen en dat er nog
geen kascontrole heeft plaatsgevonden.
Er moet een totaal nieuwe opzet van de administratie worden gemaakt.
Zodra dit is gerealiseerd zal het financieel verslag op de site worden geplaatst.

2. Verslag kascommissie
Heeft nog niet plaatsgevonden. Na het voltooien van de nieuwe administratie, zullen de
kascommissie leden worden uitgenodigd om alsnog de financiële stukken te beoordelen.

3. Benoemen kascommissieleden
Benoeming kascommissieleden voor 2018
Herman Fijnvandraat en Gerard Wolters.

4. Contributie 2018
6.

Redactie
1. Website
Met ingang van 18 januari 2018 is de vernieuwde website gelanceerd.
Doel van de nieuwe website is een informatief platform te bieden voor de leden en het
opzetten van een adequaat leden bestand met alle nuttige info over/van onze leden. Aan alle
leden wordt door middel van een mail bekent gemaakt dat zij zich opnieuw moeten registreren
door zelf een gebruiksnaam en wachtwoord aan te maken. (de oude gebruiksnaam en
wachtwoord zijn niet meer van toepassing).
Ook wordt leden gevraagd om een profielfoto te plaatsen bij hun account. Deze foto wordt ook
weergegeven als zij op het forum communiceren. Op deze wijze is er een herkenbaarheid van
de leden op het forum.
Noeri Kaabi (de website bouwer) geeft een korte virtuele rondleiding op de site door middel
van een presentatie op groot scherm.
Vraag uit de zaal, omdat er persoonsgebonden info op staat is het wenselijk dat er een
beveiligde site komt. Hier zal gehoor aan worden gegeven door het bestuur.

7.

Evenementen
Buiten de jaarlijkse geplande evenementen zal er in 2018 een extra evenement plaatsvinden.
Het 25 jarig bestaan van de club.
Voor dit evenement zal er door de twee toercommissarissen, Chico Kailola en Herman
Fijnvandraat een Jubileum toertocht worden uitgezet.
Voor het Jubileum weekend zal er een inschrijf/aanmeld formulier komen op de site.
Het weekend vindt plaats op Camping Starnbosch te Dalfsen. Leden die er willen blijven
slapen kunnen nu reeds met de info die op de site staat een overnachting(en) boeken. Dit kan
met eigen tent of middels het huren van één van de door de camping geboden mogelijkheden.

8.

Toercommissie
1. Met ingang van 2018 heeft de toercommissie twee toercommissarissen
Toercommissaris Zuid
Chico Kailola: Zuid Holland, Utrecht, Zeeland, Brabant, Limburg.
Toercommissaris Noord
Herman Fijnvandraat: Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland.

2. Seizoen 2017
Chico geeft aan dat ook 2017 het weer een geslaagd jaar was op de toertochten.
Gemiddeld reden er 42 motoren mee tijdens de georganiseerde maandelijkse toertochten.

3. Seizoen 2018
Ook 2018 beloofd weer een mooi jaar te worden. Alle regio’s waar een toertocht wordt uitgezet
staan reeds op de site. Verdere info t.a.v. de tochten volgen nog.
Wel doen beide toercommissarissen een oproep aan de leden om zich aan te melden als
toerbegeleider. Zij zullen worden opgeleid binnen de club. En !!! natuurlijk kunnen ook dames
zich hiervoor aanmelden.

9.

Uitreiking Wim Prinsen Bokaal
1.

10.

Henk Selders (winnaar Wim Prinsen Bokaal 2016) heeft een nieuwe winnaar van de Wim
Prinsen Bokaal gekozen. Dit is niet gemakkelijk binnen een actieve club als de VOCN, waar
velen zich inzetten voor het belang van de club. In Henk zijn overwegingen sprong er toch een
lid boven uit. Eén die actief mooie routes uitzet tijdens het Hemelvaart en Vulcan weekend,
altijd zijn gereedschap en improvisatietalent bij zich heeft om een gestrand clublid met
motorpech weer op weg te helpen. We hebben het over Martin Greven.
Uit handen van Henk ontving hij dan ook met veel eerbetoon en bloemen de Wim Prinsen
Bokaal 2017. Martin van Harte Gefeliciteerd namens het Bestuur en Leden.
Dankwoord van Martin Hij had dit niet verwacht, maar heeft het met veel plezier gedaan.

Afscheid Uittredende Bestuursleden Bestuursverkiezing
1. Secretaris
W. Versluis
bestuursfunctie neergelegd mei 2017
2. Bestuurslid 1 Robert Kocht bestuursfunctie beëindiging per 31-12-2017
Beide bestuursleden worden bedankt voor hun inzet binnen de VOCN

11.

Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden
1.

Voor de vrijgekomen bestuursfuncties hebben zich twee kandidaten aangemeld
Voor het Secretariaat Jaap van Roemburg
Voor Bestuurslid 1
Chico Kailola

Beide nieuwe bestuursleden zijn aangesteld met volledige instemming van de leden.

12.

Rondvraag
1. Graag ontvangen leden een melding vooraf als de incasso van het lidmaatschap plaatsvindt.
2. Mogelijk via site info of via nieuwsbrief “Hoe om te gaan met Ongevallen”
3. Mededeling: ook de VOCN staat in 2017 weer op de Motobeurs.

13.

Sluiting
Om 14:30 uur sluit de Voorzitter Rona de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis.

