Notulen Algemene Ledenvergadering VOCN
VOCN
Datum
Locatie

:Algemene Ledenvergadering
:13-01-2019
:De Kleine Taveerne De Heuvel 24 4023 AB Rijswijk

Aanwezig Bestuur
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Alg. Bestuurslid 1
Alg. Bestuurslid 2

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

Aanwezige
Ø

Leden totaal 30 (inclusief bestuur)
Rona van der Vlugt, Henk Selders, William Donders, Mari van Dongen, Jolanda Harsveld,
Ron Harsveld, Chico Kailola, Kees Vermeulen, Herman Fijnvandraat, Christ van de
Looveren, Gerard Wolters, Ruud van den Berg, Karmin Wonokarijo, Dirk Nap, Hindrik Jan
Tilema, Ray Vink, Miranda Vink, Ton Vermeij, Bert van Ruitenbeek, Henny van Ruitenbeek,
Piet de Vreugt, Jannie de Vreugt, Fred de Vos, Karolien de Vos, Gerard Schuurmans, Tonnie
Schuurmans, Michel Kappenburg Jaap van Roemburg, Gerda Mondria. Fred van
Turenhout.

Ø

Afwezige leden met bericht van afmelding totaal 8.
Gerrit & Bea Hol, Jan & Marja van de Heide, Dirk & Martinka van Ravenstein, Ronald
Coesel , Robert Klein Lebbink.

.

1.

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

2.

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 Januari 2018.
Ø De Voorzitter (Rona) vraagt de aanwezige leden of zij de notulen hebben gelezen en of daar
nog op- of aanmerkingen over zijn.
De notulen van 2018 worden met algemene stemmen goedgekeurd door de leden.
Ø Ron Harsveld stelt de vraag; Hoe het is met het voortbestaan van de Kawasaki Chopper
motoren nu deze niet meer worden gemaakt en ook niet meer mogen worden geïmporteerd
i.v.m. emissie eisen t.a.v. co2 uitstoot. Vanaf 2016 moeten alle motoren voldoen aan de Euro
4-emissiestandaard. Mede om deze redenen worden er geen nieuwe choppers meer gemaakt
bij Kawasaki, maar dit geldt ook voor de Suzuki Intruder, Honda Shawdow en Yamaha
Dragstar.
Ø Jaap van Roemburg geeft aan dat hij contact opneemt met Kawasaki Nederland t.a.v. het
standpunt in deze. Mogelijk is er een samenwerking met andere motorclubs, om hier over een
standpunt in te nemen. Info hierover volgt in de nieuwsbrief.

3.

Verslag van de voorzitter.
Ø

Verslag 2018
De Voorzitter kijkt terug op een mooi motor jaar met tal van gezellige en mooie tochten.
Een geslaagd Hemelvaart en Vulcan weekend. Ook het 25 jarig jubileum was een zeer geslaagd
feest. Grote weldoener in 2018 waren de weergoden, bijna elk evenement was afgelopen jaar
gezegend met mooi weer.

4.

Secretariaat
Ø

Jaap van Roemburg, secretaris ontwikkeling ledenbestand 2018
•
•
•
•
•

Totaal aantal leden per 31-12-2018 186
Waarvan gezinsleden
27
Aantal nieuwe leden 2018
31
Aantal afmeldingen 2018
32
Ten opzichten van 31-12-2017 (178 leden) een plus van 8.

Ø

Het aantal opzeggingen in 2018 is als volgt te verklaren. In 2018 is er een nieuwe website
gelanceerd waar elk lid zich opnieuw voor moest aanmelden. Het leden bestand is doormiddel
van mails hiervan op de hoogte gesteld. De slapende leden zijn hierdoor wakker geschud en
hebben mede door de mailing hun lidmaatschap van de Vulcan club opgezegd.

Ø

Het nadeel is dat we betalende leden zijn kwijtgeraakt.
Het voordeel is dat we hierdoor een actiever ledenbestand hebben die zich meer betrokken
voelen bij de club.

5.

Penningmeester
Ø Verslag penningmeester
De penningmeester, Christ van de Looveren, presenteert de jaarrekening 2017 en
jaarrekening 2018 beide jaarrekeningen zijn door de kascommissie nagekeken en beoordeeld.
Met goedkeuring van de leden wordt er een bedrag van € 800,- per jaar gereserveerd voor het
30 jarige jubileum van de club in 2023
Ø

Verslag kascommissie
Gerard Woltering en Kees Vermeulen hebben de jaarrekening over 2017 en 2018 beoordeeld en
in orde bevonden, met de volgende opmerking:
Voor de boekjaren 2017 en 2018 geldt het volgende,
Vastgesteld dat er hiaten in het boekhoudprogramma zitten waardoor eindsaldi van de
bankrekening niet altijd overeenkomen met het bedrag op de balans per gelijke datum.
De penningmeester gaat hierover in overleg met de secretaris.
De kascommissie verleent het bestuur decharge over de boekjaren 2017 en 2018 en bedankt
de penningmeester voor het gevoerde beleid.

Ø Benoemen kascommissieleden
Gerard Wolters aftredend.
Benoeming kascommissieleden voor 2019
Herman Fijnvandraat
Kees Vermeulen
Ø

6.

Contributie 2019 zal gelijk blijven aan het jaar 2018. Er zijn genoeg reserves in kas.

Redactie
Ø

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 is gevraagd zich opnieuw in te schrijven op de website.
Op 01-01-2019 zijn er in totaal 135 leden geregisterd op de website.
Dat is 71 % van het totale leden bestand. Het streven is om dit op 100% te krijgen.

7. Evenementen
Ø

8.

Rona geeft uitleg over de evenementen van 2019.
Alle aanwezig leden hebben een kalenderoverzicht ontvangen met een totaal overzicht van
alle geplande evenementen voor 2019
• Toertochten
• Motorbeurs
• Kwijldag
• Hemelvaart weekend
• Vulcan weekend
• Bende van Dirk Tocht
• Bestuursvergaderingen
Alle informatie is terug te vinden op de website.

Toercommissie
Ø

De toercommissarissen Chico en Herman blikken terug.
Chico geeft aan dat ook 2018 weer een geslaagd jaar was met de toertochten.
Gemiddeld reden er 45 motoren mee tijdens de georganiseerde maandelijkse toertochten.
Hij bedankt de Toerbegeleiders voor hun inzet tijdens de toertochten.

Ø

Seizoen 2019
Ook 2019 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.
Zij doen een oproep aan de aanwezigen om in hun eigen omgeving een keer een toertocht
te organiseren. Daarbij kunnen ze rekenen op hulp van de toercommissarissen.
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.

Ø

Regio Vertegenwoordigers
De voorzitter rijkt de regiovertegenwoordigers een bloemetje uit voor verdiensten van het
afgelopen jaar. Met applaus voor hun inzet binnen de club.

Ø

De Kleine Taveerne
Ook de uitbater(s) van De Kleine Taveerne ontvangen namens het bestuur een bloemetje
en een Vulcan thermofles voor hun jaarlijkse gastvrije ontvangst.

Lief en Leed
Ø

10.

Bestuurssamenstelling
Ø

11.

Lief en Leed commissie vertegenwoordigd door algemeen bestuurslid Ruud van den Berg
geef aan dat het een rustig jaar is geweest voor de commissie.

Geen wijzigingen

Uitreiking Wim Princen bokaal
Ø

Martin Greven (winnaar Wim Princen Bokaal 2018) heeft een nieuwe winnaar van de
Wim Princen Bokaal gekozen. Middels een live verbinding met Sicilië is Martin in de zaal
aanwezig.
Martin geeft aan dat het niet gemakkelijk is om binnen een actieve club als de VOCN, waar
velen zich inzetten voor het belang van de club één persoon aan te wijzen voor de bokaal.
.

In Martin zijn overwegingen sprong er toch een lid boven uit, die zich in 2018
verdienstelijk heeft gemaakt binnen de club met o.a. het opnieuw opzetten van het
secretariaat en ledenbestand en realiseren van een nieuwe website.
We hebben het over Jaap van Roemburg. Uit handen van Henk ontvangt hij dan ook
met veel eerbetoon en bloemen de Wim Princen Bokaal 2018.
Jaap van Harte Gefeliciteerd namens het Bestuur en Leden.
Dankwoord van Jaap; Hij had dit niet verwacht, maar heeft het met veel plezier gedaan.

Voorstel tot naam wijziging Wim Princen Bokaal
Ø

Ruud van den Berg geeft uitleg t.a.v. het ontstaan van de Wim Princen Bokaal en vraagt
de aanwezige leden of zij weten wie Wim Princen is. Ongeveer de halve zaal is hier niet
mee bekent.
Ron Harsveld vertelt dat Wim Princen binnen de club altijd de persoon was die voor alle
leden klaar stond, voor hulp en ondersteuning binnen de club.
Hier is het idee ontstaan om jaarlijks een bokaal uit te reiken aan een persoon die zich
verdienstelijk heeft opgesteld binnen de club.
Omdat Wim Princen een voorbeeld was, “binnen de club” is de bokaal naar hem
vernoemd.
De bokaal is voor het eerst uitgereikt in 1997, totaal is er 22 keer op de ledenvergadering
een clublid in het zonnetje gezet. (info op de website)
Ruud van den Berg verwijst (middels een dia presentatie op scherm) naar de oorsprong
van de naam Vulcan ‘Vulkaan’ en geeft een aantal voorbeelden van vulkanen met naam
om daar de Bokaal naar te vernoemen.
De meest opvallende naam is de ASO Vulkaan in Japan.
Niet alle aanwezigen zijn voorstander voor een naamswijziging. Wel wordt gesuggereerd
om op de website uitleg te geven t.a.v. de Wim Princen bokaal, het ontstaan en wie deze
hebben ontvangen en waarvoor.
De secretaris geeft aan dat dit op de site zal worden gepubliceerd onder de knop Historie.
Eventueel mogelijk een prijsvraag op de site t.a.v. de naamsverandering.

12.

Rondvraag
1.

Ron Harsveld;
Graag ontvangen leden een melding vooraf als de incasso van het lidmaatschap
plaatsvindt. Dit heeft in 2018 voor 2019 niet plaats gevonden. Hiervoor excuses van de
Secretaris.

2. Fred Turenhout;
Er zijn clubleden die moeite hebben met het instellen van routes op BaseCamp, zijn
voorstel is om hier een keer een cursusdag voor te organiseren, als daar behoefte aan is.
Ron Harsveld; mogelijke link voor vragen op de website zetten.
Herman Fijnvandraat; op het forum een item t.a.v. navigatie vragen.
3. Jaap van Roemburg;
Middels de Google zoekfunctie zijn er heel veel forums waar je vragen kunt stellen en
antwoorden kan krijgen. Of je dit dan ook nog op de eigen website moet zetten? Mogelijk
een link naar CD info MrGPS. Nakijken i.v.m. publicatie rechten.
4. Kees Vermeulen;
Nu er geen nieuwe Vulcan modellen meer worden gemaakt door Kawasaki, ontstaat er een
levendige tweedehandsmarkt met goede prijzen voor je motorfiets.

13.

Sluiting
Om 13:42 uur sluit de Voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis.

