Verslag Algemene Ledenvergadering KCN gehouden op zondag 17 april 2016
_________________________________________________________________________________
Kever Club Nederland
Gehouden op
Aanwezig

1.

: Verslag ALV vergadering
: zondag 17 april, Nieuwegein
: Erik Eck (voorzitter), Angelique Scherpenisse (vicevoorzitter), Hans de
Rooij (secretaris), Herman Derks (penningmeester), Kees Meijs, Walter
Smits ( IKW), Gerard Wilke (erevoorzitter), Erik Miedema, Jens
Zeemans, (Regio Friesland), John Timmers, Chris Medendrop (Regio
Limburg,) Rob Bronke, (Regio Noord Holland), Leen den Hollander
(Ledenadministratie), Aike Sterenborg (Regio Groningen), Ben
Migchelbrink (Presentatieteam), Johan Doek, Geralda Doek, Henk
Kuys, Andre Deby, Rick Bottenheft, Fred Nederpel, Dorothea de Lange,
Ab de Lange, Rob Hagenaar, Hans Hagenaar, Jan & Sonja Sluik,
Corine Mariouw Smit (Notulen),

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Terugblik 2015
Het afgelopen jaar is verlopen zoals verwacht met veel goede evenementen. In de aanvang waren er
wat incassoproblemen waardoor de lidmaatschapsgelden later geïnd konden worden.
Er is een wijziging gekomen in de regio-indeling, de invulling voor de regio’s Flevoland en Gelderland
is gerealiseerd. Regio Utrecht zal naar verwachting medio dit jaar ingevuld worden.
3. Financiën
3.1 Financieel overzicht 2015
Het financieel overzicht van 2015 wordt getoond en toegelicht. Het jaar is afgesloten met een
positief resultaat. De clubshop toont nog een negatief resultaat in verband met de afwaardering
van de voorraad. Verder zijn er enkele besparingen gerealiseerd op de uitgaven van de website.
3.2 Voorstel tot decharge
De leden wordt vervolgens gevraagd om goedkeuring van het financieel jaarverslag 2015 en
decharge te verlenen aan het bestuur. Decharge wordt met algemene stemmen verleend.
3.3 Begroting 2016
De begroting van 2016 wordt toegelicht en ligt in de lijn van 2015. De clubshop zal uitkomen op
een break even resultaat. De kosten worden op eenzelfde niveau geraamd, wat naar verwachting
een positief resultaat zal opleveren.
De leden wordt vervolgens gevraagd om goedkeuring van de begroting 2016 en deze wordt
vervolgens verleend.
De verwachting is dat het ledenaantal blijft dalen en dit blijft een aandachtspunt waaraan ook
verschillende ledenwervingsacties gekoppeld zullen worden.
3.4 Contributie 2016
De verhoging van het lidmaatschap in 2015 wordt voldoende geacht waardoor er geen verhoging
noodzakelijk zal zijn. Het ledenaantal blijft dalen en staat op dit moment op 4.370 leden.
3.5 Speerpunten ledenwerving
 Per 1 januari 2017 zal het familielidmaatschap ingaan. De details worden in de komende
periode uitgewerkt.
 Aanbrengpremie voor nieuwe leden.
Dit punt zal ook in de komende periode worden uitgewerkt en hangt samen met een andere
invulling van de clubshop.
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Een jaar gratis lidmaatschap voor nieuwe leden via VW specialisten bij aankoop van een
luchtgekoelde VW. Deze actie gaat binnenkort van start.

4. Samenstelling van bestuur
4.1 Rooster van aftreden.
Volgens het rooster van aftreden loopt de bestuurstermijn van Hans de Rooij (secretaris) af. Hans
stelt zich niet meer beschikbaar. Voor zijn verdiensten voor de club wordt hij voorgedragen als lid
voor het leven. De vergadering gaat hiermee akkoord.
4.2 (Her)verkiezing
Als nieuw algemeen bestuurslid wordt Kees Meijs voorgedragen, die tot nu toe al veel ICT taken
heeft vervuld. De vergadering gaat door middel van handopsteken akkoord met de benoeming.
De functie van secretaris wordt binnen het bestuur overgenomen door Angelique Scherpenisse.
4.2 Wijzigingen in de organisatie
In de regio Drenthe is Johan Doek afgetreden, en in de regio Limburg Sandra Franzen.
Aangetreden zijn Sietseke van Zundert, regio Flevoland, John Timmer, regio Limburg en Harold
Domensino, regio Gelderland.
5. Evenementen 2016
5.1 Regio’s
Er zijn weer veel evenementen gepland in de regio’s, ook in de nieuwe regio’s. Vooral in
september vinden er veel evenementen plaats.
5.2 IKW 2016
Het logo is aangepast voor 2016. Airmighty is als nieuwe sponsor aangetrokken, wat ook het
internationale karakter van het evenement benadert.
In 2015 waren er minder bezoekers dan verwacht, dit o.a. vanwege het slechte weer op zondag
en een aantal andere evenementen die gelijktijdig plaatsvonden.
Het gebruik van de toiletten en douches wordt dit jaar weer op eenzelfde manier geregeld als
vorig jaar. De toiletwagen achter op de camping wordt vervangen door Dixies.
Het scannen van de e-tickets wordt dit jaar aangepast, er komt een aparte toegangsrij voor etickets die met voorrang het terrein kunnen betreden. Meteen bij de ingang worden de e-tickets
gescand.
Het bufferterrein blijft hetzelfde als vorig jaar en de locatie van het podium wordt enigszins
aangepast. De muziek wordt verzorgd door dj’s.
De campingcruise wordt weer georganiseerd en zal worden uitgebreid.
Met betrekking tot de Show & Shine zullen verbeterpunten in kaart gebracht worden en daarna
gekeken worden naar de invulling hiervan.
IKW shirts kunnen via de website IKW besteld worden.
5.3 Keverwereld
In verband met de tijdelijke afwezigheid van Danielle wordt de opmaak voor de Keverwereld
tijdelijk door Valkenstadt verricht. De tekst correctie wordt door Marga gedaan.
Het komende nummer staat volledig in het teken van het IKW.
Iedereen wordt gevraagd om vooral input aan te (blijven) leveren voor het blad. Zo blijft het een
blad voor en door leden. De waardering voor de kwaliteit van het blad wordt uitgesproken.
Van het huidige nummer zijn er per abuis te veel gedrukt, deze exemplaren kunnen gebruikt
worden voor promotie doeleinden.
5.4 Website
De website heeft technisch een verandering ondergaan wat een kostenbesparing heeft
opgeleverd. Andere opmerkingen of vragen over de website kunnen naar Kees Meijs gestuurd
worden.
5.5 Clubshop
De oude spullen zijn vorig jaar niet allemaal verkocht, maar moeten uiterlijk dit jaar weg. Daarna
kan een nieuwe invulling aan de clubshop gegeven worden, wat in de komende periode
uitgewerkt gaat worden.
5.6 Overige activiteiten
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Het presentatieteam zal weer op verschillende evenementen aanwezig zijn voor promotie
KCN. Het evenement in Zandvoort is helaas niet doorgegaan vanwege
weersomstandigheden.
Samenwerking met andere clubs blijft een belangrijk aandachtspunt.
Sleuteldagen. Er zijn nu ook mogelijkheden voor cursussen en opleidingsdagen.
Vanuit KCN wordt regelmatig gebruik gemaakt van Facebook om activiteiten onder de
aandacht te brengen. Iedereen kan deze berichten volgen en ‘liken’.

6. Rondvraag
-

-

Op de website staat het verslag van 2014 onder het kopje van 2015. Dit zal z.s.m. aangepast
worden. De website gaat op korte termijn ook geactualiseerd worden. Op- en aanmerkingen
kunnen gezonden worden naar ict@keverclub.nl.
Invulling regio Utrecht; het gesprek met de kandidaat moet nog plaatsvinden.
Geluidsoverlast IKW; geluidsoverlast kan gemeld worden bij de info balie. Er rijdt ook regelmatig
security rond waar dit ook gemeld kan worden.
Gevraagd wordt naar de mogelijkheden van het plaatsen van een KCN advertentie in een
autoblad ter promotie van de club. Voor dit soort advertenties gelden commerciële tarieven die
erg hoog zijn. Wel zijn er mogelijkheden via vriendenclubs zoals KNAC. Hier wordt al gebruik van
gemaakt.
Het is belangrijk om online goed vindbaar te zijn om zo de agenda’s van de evenementen uit te
wisselen.
Iedereen kan extra exemplaren van de Keverwereld meenemen voor promotie doeleinden.
Milieu zones in de grote steden. De KCN heeft geen stem hierin, het heeft wel als gevolg gehad
dat er een aantal leden hierdoor hebben opgezegd. De KNAC houdt zich wel hiermee bezig en
heeft hierin ook een duidelijk standpunt genomen. Echter hebben de gemeentes zelf de
mogelijkheid om hierin besluiten te nemen.

7. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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