Notulen
Datum
Locatie

:Algemene ledenvergadering VOCN .
:15 januari 2017
:De kleine Taveerne , De Heuvel 24 4023 AB Rijswijk

Bestuur

: Voorzitter
: Secretaris
: Penningmeester
:Bestuurslid 1
: Bestuurslid 2

Aanwezig

: 43 leden

Rona van der Vlugt.
Willem Versluys.
Christ van de Looveren.
Robert Koch.
Ruud van den Berg.

1. Opening/mededelingen
Rona opent de vergadering , heet iedereen welkom .
Ze staat eerst even stil bij het overlijden afgelopen jaar van drie leden : Bart van Vulpen ( Riel )
, Leo de Bruijn ( Berkel en Rodenrijs ) en Wim van de Tol ( Maarssen ) .
Mocht iemand weet krijgen van ziekte oid van een medelid stelt het bestuur het op prijs als dat
even wordt gemeld zodat wij daar aandacht aan kunnen schenken .
2. Notulen ledenvergadering 2016
De notulen van de laatste jaarvergadering worden op blad 2 aangepast ( Koenes moet zijn
Greven) en daarna goedgekeurd .
3. Verslag secretariaat
Willem doet kort verslag van zijn taken waaronder het ledenbestand bijhouden ( nu 159 leden
tegenover 166 vorig jaar ) . Een lichte terugval , maar er is dit jaar al weer een nieuw lid
ingeschreven .
Het bestuur heeft iedere maand vergadert en daarbij o.a. het Huishoudelijk Reglement
aangepast . Tevens een Protocol bij Ongevallen opgezet . Een en ander komt op de nieuwe website
te staan .
Natuurlijk zijn we ook al begonnen aan de voorbereidingen voor ons jubileum in 2018 dat we gaan
vieren in het weekend van 23/24 juni 2018 (!!!) met een toertocht op de zaterdag en een
‘feestavond’ waarbij er gelegenheid zal zijn te overnachten – alles tegen zeer redelijke kosten !
4. Penningmeester
Frank van de Bosch heeft namens de kascontrolecommissie via een brief meegedeeld dat de
administratie is gecontroleerd en goedbevonden , met complimenten voor de penningmeester
Christ . Zij verleent het bestuur décharge .
Eind dit jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Frank van de Bosch en ‘meneer’ Gerard
Wolters .
De penningmeester doet daarna verslag van de huidige stand van zaken . De begroting laat zien
dat we een gezonde vereniging zijn en er geen verhoging van de contributie hoeft plaats te
vinden .

5. Website
Ad Smeulders is bezig met de opbouw van een nieuwe up-to-date website en laat er een en ander
van zien ( http://VOCN.NL.86-109-14-157.linen.alphamegahosting.com/ ) .
Met deze url kun je alvast een blik werpen op de site under construction .
Het bestuur gaat zeer binnenkort met Ad de website verder uitwerken zodat de oude kan
verdwijnen en deze toegankelijk wordt zoals de huidige .
Daarna krijgt Ad een bedankje voor het vele werk dat hij er tot nu toe al in heeft gestoken .

6. Evenementen 2016/2017
Rona bespreekt de evenementen van afgelopen jaar ( Hemelvaartweekend en Vulcanweekend ) .
Waren weer een succes en – zoals een nieuw lid zei – ‘voelt de club als een warme deken’ .
Adrie Houtveen maakt van de gelegenheid gebruik om te bedanken voor de vele en warme blijken
van belangstelling na zijn ongeluk op de terugweg van het Hemelvaartweekend .
Ook dit jaar worden deze evenementen weer georganiseerd , dus meld je aan !!
Het Hemelvaartweekend 2017 wordt georganiseerd bij de Moezel , Het Vulcanweekend in België .
Van 23 t/m 26 februari staan we weer met een stand op de motorbeurs in Utrecht ( Hal 10) .
Er waren diverse aanmeldingen om daar assistentie te verlenen , super ! Mocht iemand daar ook
de club willen vertegenwoordigen , neem dan even contact op met Rona , misschien heeft ze nog
ergens een plekje vrij !
7. Jaarverslag 2016 Toerleider.
Afgelopen toerjaar was mijn eerste jaar als Toerleider. Het was wennen en leren. Maar met 14
toerbegeleiders en 2 achter rijders is alles goed gekomen. Ik dank jullie voor het vertrouwen en
de hulp van allen, vooral die van Ron Harsveld . Niet met elke toertocht waren alle
toerbegeleiders beschikbaar, maar alles is goed en veilig geëindigd.
Ook hebben wij 3 nieuwe toerbegeleiders mogen verwelkomen, Frank van den Bosch, Michel
Kappenburg en Ton Vermeij. Zij hebben goed werk gedaan!
In 2016 hebben wij 7 tochten gereden in Midden-, Zuid-, Oost- en West Nederland. Het kleinste
aantal deelnemers hadden wij met de toertocht door Midden Drenthe, 18 motoren. Maar
gemiddeld mogen wij altijd rekenen op 45 motoren.
De ene tocht is wat moeilijker te rijden dan de andere tocht, maar altijd is het weer verrassend.
Ook de weergoden waren ons doorgaans goed gezind. Het was wel eens nat, maar nooit zo erg dat
wij de toer moesten staken! Het was een goed jaar.
Toch zouden wij graag ons team van toerbegeleiders uit willen breiden. Ik zie je aanmelding
graag tegemoet.
De toercommissaris,
Chico Kailola
Robert Koch deelt nog mee dat na afloop van de vergadering de ‘toerbalkjes’ bij hem kunnen
worden opgehaald ….

8. Wim Princen Bokaal
Fred van Turenhout ( winnaar vorig jaar) en Ron Harsveld hebben weer een nieuwe winnaar van de
Wim Princen Bokaal gekozen . Dat leek nog een hele klus geweest te zijn gezien de vele
overlegsituaties en ‘harde’ woorden die blijkbaar waren gevallen …..
Uiteindelijk hebben zij gekozen voor iemand die een niet aflatende steun geeft aan de vereniging
en bepaalde persoon binnen de club : Henk Selders . Gefeliciteerd Henk !
9. Lief- en Leed-commissie
Robert Koch doet kort verslag van de lief-en-leed-commissie . Bezoek aan zieke leden , kaartjes
sturen , bellen …..
Nogmaals wijzen we op bovengenoemd verzoek ons op de hoogte te stellen als u ter ore komt dat
een lid even extra aandacht verdient !
10/11. Bestuursverkiezing
Robert Koch was aftredend , herkiesbaar en is bij gebrek aan andere kandidaten herkozen en
herbenoemd .
12. Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt Jan Heide benoemd tot mede-regiovertegenwoordiger Noordwest en
Ray Vink gaat samen met Ronald Coesel Zuid-Holland onder hun hoede nemen .
Frank van de Bosch heeft (ook per brief) gewezen op de mogelijkheid een cursus ‘bochten rijden’
te volgen .
Het gebruik van GPS apparatuur levert hier en daar nog al eens problemen op .
Willem gaat eens onderzoeken of we iets kunnen doen daar aan .
Ron Harsveld start een gesprek over deelname aan andere toertochten . Zo komt de Friese
Elfstedentocht ter sprake ( 5 juni 2017 ) waarvan de inschrijving start in de tweede helft van
februari – frieschemotorclub.frl
Ook deelname aan ritten voor een goed doel ( zoals vorig seizoen de Kikaride vanuit Huizen) zijn
gelegenheden om – naast het steunen van een goed doel – als club ons te profileren .
Wie iets weet/hoort kan dat doorgeven aan het secretariaat waarna iedereen via de mail daarop
wordt geattendeerd .
12. Sluiting .
Rona sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis .

