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Kever Club Nederland : Verslag ALV-vergadering
Gehouden op
: zondag 15 april, Asperen
Aanwezig
Erik Eck voorzitter, Herman Derks, penningmeester, online via video: Jelmer
Kamminga (secretaris), Kees Meijs, bestuurslid (ICT), Leen den Hollander
(Ledenadministratie), W.J. Metselaar, Roy Metselaar (regio Midden), Erik
Miedema (regio Friesland), Remco Sültzle, Ruud Boom (regio Zuid Holland)
Ben Migchelbrink, Rob Bronke, (Presentatieteam) John Timmers , Sean
Jenkins, (regio Limburg) Aike Sterenborg , Waylon Sterenborg (Regio
Groningen) Elise Vleugel, Gary Vleugel, Arnold Baars (regio Noord Holland)
Hans van Zundert, Puck de Jong (regio Flevoland), Walter Smits (IKW), Richard
Verolme (regio Overijssel), Gerard Wilke, Mark Jonkers, Peter de Man, Johan
Doek, Geralda Doek, P. Boonstra, Rob Hagenaar, Hans Hagenaar,
Corine Mariouw Smit (Notulen),

1.

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

2.

Terugblik 2017
Afgelopen jaar was weer een succesvol jaar, met veel evenementen, die goed bezocht werden. De
regioteams zijn vrij compleet. Ook voor het IKW was het een goed jaar, het weer was prima en de
sfeer was goed.
In de Autoweek Classic is een uitgebreid artikel geplaatst over de Brabantse Sleuteldagen. Ook een
goede PR voor de KCN.

3. Financiën
3.1 Financieel overzicht 2017
Het financieel overzicht van 2017 wordt getoond en toegelicht. Het jaar is afgesloten met een
positief resultaat. Het ledenaantal is wel iets teruggelopen; ledenwerving blijft een aandachtspunt.
De clubshop is gestopt; de nog aanwezige voorraad artikelen is verkocht wat nog heeft geleid tot
een positief resultaat van € 1.400,Kosten van het clubblad nemen groot gedeelte in van de totale kosten. Verder zijn er
besparingen gerealiseerd op de uitgaven van de website. Uitgaven van de kosten waren minder
dan begroot en het jaar 2017 kon zo worden afgesloten met een klein positief resultaat.
3.2 Voorstel tot decharge
De leden wordt vervolgens gevraagd om goedkeuring van het financieel jaarverslag 2017 en
decharge te verlenen aan het bestuur. Decharge wordt met algemene stemmen verleend.
3.3 Begroting 2018
De begroting van 2018 wordt toegelicht en t.o.v. 2017 is deze lager begroot. De
contributiebijdragen zijn minder begroot, door een verlaging van het ledenaantal. Overige kosten
die zijn begroot voor 2018 liggen in de lijn van 2017.

Verslag Algemene Ledenvergadering KCN 15-4-2018
Pagina 1

4. Samenstelling van bestuur
4.1 Rooster van aftreden.
Volgens het rooster van aftreden loopt de bestuurstermijn van Erik Eck (voorzitter) af. Erik stelt
opnieuw beschikbaar als voorzitter. Daarnaast wordt als algemeen bestuurslid Ben Migchelbrink
voorgedragen. Hij heeft al enkele bestuursvergaderingen bijgewoond en wilt graag de
bestuursfunctie invullen.
4.2 (Her)verkiezing
Erik Eck wordt met algemene stemmen opnieuw gekozen als voorzitter en Ben Migchelbrink
wordt met algemene stemmen gekozen als algemeen bestuurslid.
4.2 Wijzigingen in de organisatie
In de regio Noord-Holland treedt Rob Broncke af als regioleider, het team zal gezamenlijk deze
rol overnemen met als woordvoerder Yor Martens. Jeffrey Berendsen treedt af als regioleider
Overijssel, zijn taak wordt overgenomen door Richard Verolme.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet en wenst de nieuw aangetreden functionarissen
veel succes.

5. Evenementen 2018
5.1 Regio’s
Het evenement van regio Drenthe kon afgelopen jaar niet plaatsvinden in verband met overlijden
van de eigenaar van het terrein. Inmiddels is gekozen voor een andere locatie en een andere
aanpak zodat het evenement dit jaar weer kan plaatsvinden. Ook het evenement van de regio
Overijssel is verhuisd, het is een klein team en zoeken nog andere leden.
In de regio Zuid-Holland is een bezoek met rondleiding aan de brouwerij toegevoegd aan de
evenementen.
IKW 2018.
Walter bedankt de vrijwilligers voor hun inzet bij het evenement. Aanmelden als vrijwilliger voor
het IKW kan via de website. Voor 2018 zijn er enkele wijzigingen, zoals de ingang en de
camping. Het is niet meer mogelijk om plaatsen af te linten. De familiecamping wordt uitgebreid.
De gemaakte opmerkingen over het gedrag van andere campingleden worden ter harte genomen
en hierop zal worden toegezien.
5.2 Keverwereld
De voorzitter spreekt de waardering uit voor de kwaliteit en de verzorging van het clubblad.
Drukkerij Valkenstadt die als tussenpersoon fungeerde is overgenomen. De werkzaamheden
worden nu verricht door Danielle Oudshoorn wat veel tijdwinst heeft opgeleverd, zodat het blad
eerder verzonden kan worden.
Wederom het verzoek aan iedereen om vooral veel verhalen en foto’s aan te blijven leveren. Dit
kan via de mail naar redactie@keverwereld.nl..
5.3 ICT
- De nieuwe website is online en heeft een andere opzet. De nadruk ligt meer op het
overzichtelijk weergeven van de verschillende evenementen. Daarvoor is er ook een kalender
module ingebouwd zodat alleen de actuele evenementen getoond worden. Er zijn links naar
de verschillende regio’s pagina’s en facebook pagina’s. Het beheer ook eenvoudiger
geworden. De module om via de website nieuwe leden aan te melden is nagenoeg klaar.
Leden kunnen nieuwe ideeën en/of tips over de website mailen naar ict@keverclub.
- Er is een digitaal archief waar veilig documenten van de KCN bewaard worden.
- Als ondersteuning wordt nog gezocht naar een online marketeer, die zich bezig gaat houden
met o.a. facebook en twitter. Hiervoor zal ook nog een oproep geplaatst worden in de
Keverwereld.
5.4 Overige activiteiten
- Sleuteldagen; een uitgebreid KCN-artikel over de Brabantse Sleuteldagen in Autoweek
Classic
- Promotieteam; het PR team zal weer aanwezig zijn het Kever Winterfest. Daarnaast is het
team ook aanwezig op diverse andere evenementen door het land.
5.5 Speerpunten
De nadruk ligt voornamelijk op ledenwerving. Geconstateerd wordt dat nog veel Keverrijders
geen lid zijn van de club. Een speciale mailing via de RWD wordt overwogen naar is erg duur.
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Het familielidmaatschap is nu ingevoerd en heeft 34 nieuwe leden opgebracht.
De in het verleden voorgestelde aanbrengpremie voor nieuwe leden door middel van een
tegoedbon van de clubshop is niet meer van toepassen, vanwege het stopzetten van de
clubshop.
De actie 1 jaar gratis lidmaatschap bij aanschaf van een Kever blijft gehandhaafd en zal op een
meer proactieve wijze ingezet gaan worden.
Het clubpresentje blijft gehandhaafd en kan worden opgehaald op evenementen op vertoon van
de clubpas.
De flyer zal opnieuw gedrukt gaan worden met op de achterzijde vermelding van evenementen.
5.6 Diversen
- Er komt een jubileum aandenken voor leden die 25 jaar (of langer) lid zijn
- Bestuursleden on toer bij regio evenementen, zal ook komend jaar worden voortgezet.
6. Rondvraag
-

Evenementen die soms op dezelfde datum plaatsvinden; dit heeft te maken met plaatselijke
afspraken en planningen van de verschillende organisaties. Voor KCN-evenement wordt hier wel
rekening mee gehouden.
Het is niet mogelijk om E-tickets voor het IKW te scannen via telefoon, deze zullen alsnog geprint
moeten worden.

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