Verslag jaarvergadering 6 februari 2019
Aanwezig: Bestuursleden 4, 24 leden en 1 juniorlid.

1. Om 20.05 opent de Jan Paesschen (voorzitter) de vergadering en heet een ieder welkom. Alle
aanwezigen tekenen de presentielijst. Twee leden afwezig met afbericht.
2.

Jaarverslag
De voorzitter leest het jaarverslag door en merkt daarbij de hoogtepunten van het afgelopen
jaar op. Tevens merkt hij op dat de gemeente ons de vraag heeft gesteld van wie het
clubgebouw is, hierover zal door de gemeente vast en zeker nog vragen gesteld worden. De
voorzitter en het bestuur zal hiervan de leden op de hoogte stellen. Ook komt het jaarverslag
in de komende editie van het clubblad te staan.

3.

Financieel jaarverslag
Jan Kleine (penningmeester) geeft toelichting en verteld dat het jaar 2018 positief is
afgesloten. Ondanks de grote uitgaven als nieuwe sloten en renovatie van de achterzijde van
het clubgebouw. Alle banen zijn binnen hun budgetten gebleven. Ook voor 2019 blijft dit
gehandhaafd. De twee Marklinbanen zijn samengevoegd tot één budget (totaal nu € 250,00).
De barinkomsten zijn licht gedaald t.o.v. 2017. Op basis van de cijfers staan we er als club
zeer gezond voor en het eigen vermogen is gegroeid. Verder deelt de penningmeester mee,
dat het lidmaatschap voor 50-km leden naar € 25,00 wordt getrokken, i.p.v. de € 22,50. Er
liggen twee exemplaren van het financieel jaarverslag ter inzage bij de bar. Het is niet
toegestaan de exemplaren mee te nemen naar huis.
Het ledenaantal is gelijk gebleven.

4.

Verslag kascontrolecommissie
Willem Smit en Cees de Beurs hebben de cijfers bestudeerd en vragen gesteld aan de
penningmeester. Willem doet verslag, dat hij samen met Cees het verslag heeft
doorgenomen. Willem (ook namens Cees) geeft de penningmeester een dikke pluim en “dat
de club blij mag zijn met zo’n goede penningmeester”. Alles is akkoord bevonden. Verslag is
hierna ingeleverd en ondertekend.

5.

Nieuwe kascontrolecommissie
Willem Smit blijft en Hans van den Ham vormen de nieuwe kascontrolecommissie. Leen
Molema is reserve.

6.

Mededelingen bestuur
Voorzitter: De donateursbijdrage zal verhoogd worden naar € 15,00 per jaar. Dit was € 12,50.
Reden is dat er ook een clubblad verstuurd moet worden en de verzendkosten zijn hoger
geworden. Ontvangst gasten en nieuwe leden, stel je open op en ontvang deze vriendelijk.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en vertel over de hobby en wat wij doen als club. Ook is het
de bedoeling om een ploeg samen te stellen voor de werkzaamheden buiten. Gerrit
Bontekoe (vicevoorzitter) zal een ploeg samenstellen. Van Arthur Weber hebben wij
vernomen dat er weinig belangstelling is om andere clubs te bezoeken. Arthur vraagt ook aan
de aanwezige leden of dit klopt? De leden hebben zeker belangstelling klinkt bij een ieder.
Echter de communicatie moet anders. Voortaan zal de secretaris een mail rondsturen en bij
de bar hangt altijd een intekenlijst. Ook het voervoer hoeft geen probleem te zijn, meld dit

bij Arthur en hij lost het op. Je kan vaak altijd met iemand meerijden. Voorzitter: De
werkzaamheden bij de banen leidt vaak tot overlast voor andere leden die willen rijden. Dit
moet zeer beperkt worden. Stelregel is dat elke eerste woensdag en donderdag van de
maand rijdagen zijn en wordt er niet gebouwd. Daarna moeten de leden die bouwen wel de
gelegenheid krijgen om hun klus af te maken. Wederzijds begrip ligt hieraan ten grondslag.
De vluchtweg (nooduitgang) voor in het gebouw dient tijdens de aanwezigheid van leden vrij
gehouden te worden en de voordeur moet open (van het slot). Dat in geval van calamiteiten
het gebouw z.s.m. verlaten kan worden. Over twee jaar bestaat de club 30 jaar. Voor dit
jubileum zal er geld gereserveerd worden om weer een mooi uitje te organiseren. Nog een
kleine opmerking inzake het verhogen van de donateursbijdrage, dit heeft puur te maken
met het opsturen van het clubblad, dat geldt ook voor leden die het blad opgestuurd willen
hebben. Hans van de Ham vraagt nog of donateurs ook een blad krijgen. Alleen als deze
persoon op de club komt is het antwoord van de penningmeester. Naar Hans zijn inzien
moet alle donateurs een blad krijgen, waarvoor betaal je anders een bijdrage? Daar heeft
Hans wel en punt. Voortaan gaan we iedere donateur een blad toereiken. Ook wordt aan
leden gevraagd als er iemand in de buurt woont het clubblad daar in de bus te doen.
7.

Kandidaten bestuursfunctie
Cees de Beurs en Gerrit Barten hebben zich opgegeven voor een functie in het bestuur.
Verder hebben zich geen kandidaten aangemeld.

8. Rondvraag
Pierre van Geijt vraag of er bij het komende uitje voor 2021 een eigen bijdrage gevraagd
wordt om de kosten te drukken. Voorzitter legt uit, dat wellicht voor partners die mee willen
wel een bijdrage gevraagd wordt. Hans van den Ham merkt op dat de ledenlijst weg is bij de
bar. Voorzitter verteld dat als een ieder de AVG toestemmingsformulier getekend heeft de
lijst er weer kan komen te hangen. Ook vraagt Hans wie de LGB baan beheert. Voorzitter stelt
voor wie de baan wil beheren. Hans steekt zijn vinger omhoog en de jongste leden van onze
club roepen in koor dat zij dat ook willen. Baanwoordvoerder wordt Hans en dat is gelijk
geregeld. Hans merkt verder nog op over de opmerking, in het begin van de vergadering,
inzake de gemeente dat er wel degelijk een overeenkomst is van ons gebouw. De voorzitter is
blij dat te horen en Hans zal samen met de voorzitter dit verder bespreken. Herman Drechsler
vraagt over de budgetten van de banen. Voorheen hingen er lijsten met daarop de budgetten
en hoeveel er nog beschikbaar was. De penningmeester zal dit verzorgen. Wil Heijdeman
vraagt hoeveel er beschikbaar is per baan en als er wat over is of je dat kan opsparen. De
penningmeester legt uit dat dit niet het geval is. Per jaar is er een nieuw budget, is er over dan
vervalt het. Is het nodig om meer te besteden dan het budget, dan beslist het bestuur of het
doorgang vindt. Gerard Janssen vraagt of de banen ook in de zomer open gesteld kunnen
worden. Als voorbeeld geeft hij de club in Broek op Langedijk aan. Voorzitter antwoord dat
een lid altijd vrij mag zijn om introducés mee te nemen. Maar het blijft een besloten club. Bob
Roetering vraagt wat de bedoeling is van de gemeente. De voorzitter kan hierop nog geen
antwoord geven, omdat de gemeente niet heeft aangeven wat de bedoeling is van hun vraag.
Afspraak wordt gemaakt.
9. Stemmen nieuw bestuurslid
Ronald Varekamp (secretaris) deelt de stembriefjes uit.

10. Mededelen nieuw bestuurslid
De stembriefjes zijn ingeleverd. 26 leden hebben hun stem uitgebracht (behalve 1 juniorlid),
en de kandidaten). De uitslag is dat Cees de Beurs 11 stemmen heeft gekregen en Gerrit
Barten 15 stemmen. Dat betekent dat Gerrit Barten in het bestuur gaat plaatsnemen. Als
laatste deelt de secretaris de toestemmingsformulieren AVG uit, zodat de aanwezigen deze
kunnen ondertekenen.
11. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje.

