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_________________________________________________________________________________
Kever Club Nederland
Gehouden op
Aanwezig

1.

: Verslag ALV vergadering
: zondag 9 april, Nieuwegein
: Erik Eck, voorzitter, Angelique Scherpenisse, secretaris, Herman
Derks, penningmeester, Jelmer Kamminga, bestuurslid, Kees Meijs,
bestuurslid, Gerard Wilke, Walter Smits, IKW, Gerben Wolterink, Jeffrey
Berendsen, regio Overijssel, Leen den Hollander, ledenadministratie,
Rob Bronke, regio Noord Holland, Ben Migchelbrink, presentatieteam,
Harold Dimensino, Wiljan Metselaars regio Gelderland, Michel van
Loon, Martin Hooijschuur, regio Zeeland, Daniëlle Oudshoorn, Ruud
Boom, regio Zuid Holland, Aike Sterenborg, Waylon Sterenborg,
Richard Smedeman, regio Groningen, Erik Miedema, Jens Zeemans,
(Regio Friesland)
Johan Doek, Geralda Doek, P. Boonstra, D. Guldenmundt, Rob
Hagenaar, Hans Hagenaar,
Corine Mariouw Smit (Notulen),

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Leden van het bestuur stellen zich
voor.

2. Terugblik 2016
Afgelopen jaar was een succesvol jaar, met veel evenementen, die goed bezocht werden. Twee
nieuwe regio’s, regio Gelderland en regio Midden met een volledige bezetting van de regio’s. IKW
was ook goed verlopen. Het bestuur heeft per toerbeurt de verschillende regio evenementen bezocht
wat ook volgend jaar weer ingepland wordt.
3. Financiën
3.1 Financieel overzicht 2016
Het financieel overzicht van 2016 wordt getoond en toegelicht. Het jaar is afgesloten met een
klein negatief resultaat. Het ledenaantal is wel iets teruggelopen; ledenwerving blijft een
aandachtspunt. De clubshop is gestopt en de voorraad is afgeboekt als eenmalig verlies.
Kosten van het clubblad nemen groot gedeelte in van de totale kosten. Verder zijn er
besparingen gerealiseerd op de uitgaven van de website. Bijdrage IKW; sprintbaan is vervroegd
afgelost. Het voorschot voor organisatie IKW is gehalveerd.
3.2 Voorstel tot decharge
De leden wordt vervolgens gevraagd om goedkeuring van het financieel jaarverslag 2016 en
decharge te verlenen aan het bestuur. Decharge wordt met algemene stemmen verleend.
3.3 Begroting 2017
De begroting van 2017 wordt toegelicht en ligt in de lijn van 2016. De clubshop is gestopt.
De ontvangsten en de kosten worden op een nagenoeg zelfde niveau geraamd als vorig jaar, wat
naar verwachting een klein positief resultaat zal opleveren.
De verwachting is dat het ledenaantal blijft dalen en dit blijft een aandachtspunt, maar er zijn
vooralsnog genoeg middelen om te blijven voortbestaan. De redenen van opzegging liggen
meestal op het financiële vlak. Begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.

Verslag Algemene Ledenvergadering KCN 9-4-2017
Pagina 1

4. Samenstelling van bestuur
4.1 Rooster van aftreden.
Volgens het rooster van aftreden loopt de bestuurstermijn van Angelique Scherpenisse
(secretaris) af. Angelique stelt zich niet meer beschikbaar als bestuurslid en zal aftreden. De
voorzitter bedankt haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Voor haar verdiensten voor de club
wordt zij voorgedragen als lid van verdienste.
4.2 (her)verkiezing
De functie van secretaris wordt binnen het bestuur overgenomen door Jelmer Kamminga. Wel is
er een vacature ontstaan van algemeen bestuurslid. Geïnteresseerden voor deze functie kunnen
contact opnemen met de voorzitter.
4.2 Wijzigingen in de organisatie
In de regio Zeeland treedt Michel van Loon af als regioleider, Martin Hooijschuur volgt hem op.
Danielle Oudshoorn treedt af als regioleider Zuid Holland, haar taak wordt overgenomen door
Ruud Boom en Remco Sültze. Daniëlle blijft wel actief als redactie van de Keverwereld.
De clubshop, die werd verzorgd door Edwin Hermans, is gestopt
De voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet en wenst de nieuw aangetreden regioleiders veel
succes.

5. Wat staat er op stapel in 2017
5.1 Regio’s
De evenementen in de regio’s voor het komende jaar zijn gepland en ook de sleuteldagen. Het
Kever Winterfest heeft al plaatsgevonden. De bestuursleden zullen per toerbeurt de regio
evenementen bezoeken.
5.2 IKW 2017 (vijfde editie Wanroij)
Walter bedankt de vrijwilligers voor hun inzet bij het evenement. De vrijwilligers van afgelopen
jaar en dit jaar zullen worden uitgenodigd voor een bedank bijeenkomst.
De sprintbaan is afgekocht wat de continuïteit van het IKW tegoed komt.
Het afgelopen jaar was het terrein erg drassig geworden door de vele regen. De organisatie heeft
achter de schermen hard gewerkt om alles toch in goede banen te leiden.
De samenwerking met de vrijwilligers en andere clubs is goed verlopen en zal dit jaar worden
gecontinueerd.
Het feest vrijdagavond wordt weer georganiseerd als afgelopen jaar. Het thema is surfen en er
zullen afwisselend foto’s worden getoond van surfbeelden en foto’s die tijdens het IKW worden
gemaakt. Afgesproken is om geen naaktbeelden de vertonen.
De ingang wordt gewijzigd ten opzichte van vorig jaar om scheiding met andere campinggasten
in goede banen te leiden.
E-tickets zijn verkrijgbaar tot en met zondag. Men ontvangt alleen korting via e-tickets. E-tickets
moeten wel uitgeprint worden, dit jaar is het nog niet mogelijk om via de telefoon de tickets te
scannen.
De buggybak wordt dit jaar georganiseerd door de railclub op een andere locatie. Op zondag zal
daar de Show en Shine georganiseerd worden.
5.3 Keverwereld
De voorzitter spreekt de waardering uit voor de kwaliteit en de verzorging van het clubblad De
Keverwereld, een blad om trots op te zijn. Daniëlle stopt weliswaar als regioleider maar blijft de
redactie van de Keverwereld verzorgen.
Ze verzoekt iedereen om vooral veel verhalen en foto’s aan te blijven leveren. Dit kan via de mail
naar redactie@keverwereld.nl. Danielle zal altijd bericht sturen als ze mails ontvangen heeft.
5.4 ICT
- Er is een digitaal archief ingesteld ten behoeve van documenten van het bestuur, zodat
stukken ook makkelijker teruggevonden kunnen worden. Het is de bedoeling om dit archief in
de toekomst uit te breiden.
- Het is mogelijk om e-mails van max 250MB te versturen.
- De nieuwe clubpas is gerealiseerd, met streepjescode, waarmee in de toekomt alles
makkelijker geregeld kan worden.
Verslag Algemene Ledenvergadering KCN 9-4-2017
Pagina 2

-

Spamfilter; er wordt streng gefilterd op ongewenste mails.

.
5.5 Clubshop
De clubshop is gestopt. Het besluit is genomen omdat de kosten groter waren dan de
opbrengsten. Voorlopig zal er niets voor in de plaats komen.
Een selectie van de voorraad zal worden verkocht tijdens het IKW. De overige spullen zijn
gedoneerd aan een goed doel. Het clubpresentje blijft wel bestaan.
Het promotieteam wordt uitgebreid, er zijn marktkramen aangekocht om op verschillende
evenementen te gebruiken als informatiepunt waar mensen zich ook kunnen aanmelden als lid.
Het verzoek om de flyer “ben je al lid” ook te gebruiken voor de regio’s en andere activiteiten zal
verder uitgewerkt worden door het bestuur.
5.6 Overige activiteiten
- Sleuteldagen; worden goed bezocht
- Archief; een selectie van het archief zal binnenkort worden tentoongesteld in de Wolfsburcht
in Wijk en Aalburg. Ook zal een gedeelte tentoon worden gesteld in het automuseum in
Schagen.
5.7 Speerpunten
De nadruk lag voornamelijk op ledenwerving:
- Familielidmaatschap; is nu ingevoerd en mogelijk vanaf 2017. Familieleden kunnen ook
korting krijgen op het IKW. Kinderen onder de 18 jaar mogen lid worden met toestemming
van een ouder.
- Aanbrengpremie nieuwe leden; in verband met het stopzetten van de Clubshop is dit punt
geschrapt.
- 1 jaar gratis lidmaatschap via VW-specialisten; is mogelijk gemaakt.
- Flyer “ben je al lid’ De flyer is voor iedereen beschikbaar en kan uitgedeeld worden.
5.8 Diversen
- Archief bestuur in de Cloud
- Bestuursleden on toer bij regio evenementen, zal ook komend jaar worden voortgezet.
- Ideeën voor ledenwerving zijn van harte welkom bij het bestuur.
- 70-jarig bestaan van de bus; is niet een onderwerp voor de KCN, zal waarschijnlijk door Pon
aandacht aan besteed worden.
6. Rondvraag
-

Clubpasje KCN; iedereen is welkom om weer nieuwe ontwerpen aan te leveren voor volgend
jaar.
Logo: Uitstraling KCN, club voor luchtgekoelde VW ’s; dit punt zal verder worden uitgewerkt.
Opgemerkt wordt dat het jammer is dat een aantal regio’s niet aanwezig kan zijn. Het is ook
mogelijk om iemand af te vaardigen.
In de ledenadministratie wordt het aantal leden per regio niet bijgehouden en er kunnen
desgevraagd geen verbanden gelegd worden.
Flyer ‘ben je al lid’; ook voor IKW en regio’s. Voor 2017 zal dit niet meer gerealiseerd kunnen
worden, maar zal zeker voor 2018 worden uitgewerkt.

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