VERSLAG ALV K.C.N
_________________________________________________________________________________
Datum:
Locatie:
Tijd

zondag 31 maart
Restaurant 't Wapen van Haarzuylen, Brink 2, 3455 SE, Haarzuilens
13.00– 15.00 uur

Aanwezigheidslijst
Erik Eck
Herman Derks
Kees Meijs
Ben Migchelbrink
Leen den Hollander
Walter Smits
Gerard Wilke
Carlette van Velzen

Bestuur - voorzitter
Bestuur, penningmeester
Bestuur - ICT
Bestuur - PR
Ledenadministratie
IKW
Ere voorzitter
Notulen

AFWEZIG M.K.
Martin Hooijschuur
Jelmer Kamminga

Bestuur – secretaris

Adrie de Lange
Dorothee de Lange
Lex van Garderen
Rinus Coert
Fred Nederpel
Sietseke van Zundert
Hans van Zundert
Ruud Boom
Remco Sültzle,
Peter de Man
Remon vd Beemt

Verslag
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.15 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.
Het bestuur stelt zich voor aan de aanwezige leden.
Welkom aan Gerard Wilke erevoorzitter en mede oprichter van het KCN.
Welkom aan de nieuwe notulist Carlette van Velzen.
2. Financiën.
Herman geeft aan de hand van de sheets een toelichting. De resultatenrekening toont de
afsluiting van het jaar.
Dat 2018 een negatief resultaat weergeeft is toe te schrijven aan de reservering voor het
presentje t.b.v. het 35-jarig-jubileum van KCN en is een eenmalige gebeurtenis.
De heer Rinus Coert reageert hierop dat op een manier met positief resultaat ook had kunnen
worden geadministreerd. De externe boekhouder, Leen den Hollander van het
administratiekantoor van de KCN, legt uit waarom voor deze werkwijze is gekozen.
De begroting en exploitatierekening van 2018 lopen in gelijke tred.
De drukkosten van het Keverblad zijn hoog, maar daarvoor wordt een mooi clubblad onder de
leden verspreid wat zeer gewaardeerd wordt. Uit de advertentie inkomsten vloeit een deel terug
naar de club.
De websitekosten zijn verhoogd en is een normale verhoging.
Het exploitatie resultaat is goed.
Toelichting op de balans
Postbank moet zijn ING.
Dat de opbrengsten in 2018 veel hoger zijn dan in 2017 is toe te schrijven aan de
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incassodatum. Normaliter wordt geïncasseerd in januari het daaropvolgend jaar.
Afgelopen keer is gekozen om eind december/begin januari te innen. Dit veroorzaakt
eenmalig een disbalans. Overigens wordt een iets lagere opbrengst verwacht in verband
met het dalend aantal leden.
Niet-betalers worden twee keer aangemaand. Daarna worden zij van de ledenlijst
verwijderd. Ledenpassen worden later verstuurd omdat ze gepersonaliseerd zijn. Zo
hoeven er geen onnodige kosten worden gemaakt voor het maken van overbodige
pasjes.
De boekhouding is uitbesteed aan een extern administratiekantoor. In de statuten is
opgenomen dat het bestuur het bureau controleert. Het bureau heeft meldplicht bij de
overheid bij ongeoorloofde handelingen.

Het financieel jaarverslag wordt ter inzage aangeboden aan de leden.
Ter vergadering verlenen de leden met meerderheid van stemmen decharge aan het bestuur.
Het bestuur bedankt de leden.
Begroting 2019.
De begroting van 2019 geeft een reëel beeld weer van de verwachtingen.
De ledenaantallen per regio worden getoond. Brabant heeft het hoogst aantal leden. In alle
regio’s wordt een terugloop van het aantal leden geconstateerd. Gedurende vijf jaar is een
totale afname van 24,7 % zichtbaar. Nu lijkt het aantal te stabiliseren rond de 4.000 leden.
De voorzitter geeft een korte uiteenzetting over de terugloop van het aantal leden en wat de
oorzaak daarvan is. Veel auto’s worden verkocht aan het buitenland. De regels om een kever te
houden worden steeds gecompliceerder. Ook zijn er steeds meer eigenaren met meerdere
auto’s in bezit.
3.

Mutaties/wijzigingen in de organisatie
- Aftreden Jelmer Kamminga.
Kees Meijs stelt zich beschikbaar als secretaris en het bestuur draagt hem voor.
De leden stemmen met meerderheid van de stemmen in dat Kees Meijs de functie van
secretaris overneemt.
- Opvolging van Corine Mariouw Smit.
Carlette van Velzen neemt haar taak over voor de verslaglegging van de
bestuursvergaderingen, ALV en TO-vergaderingen.
Het bestuur legt uit dat gekozen is voor een extern notulist vanwege onafhankelijkheid
en dat het bestuur ontlast wordt in haar werkzaamheden.
- Pieter Cremers legt zijn functie als regioleider neer.
Michel vd Meulengraaf en Bart volgen Pieter op in regio Noord-Brabant.
- Voor uitbreiding in de organisatie wordt gezocht naar ondersteuning voor PR – taken en
online marketing taken.
Voorgesteld wordt om een betaalde kracht voor online marketing taken te zoeken. Ter
discussie staat wat het uiteindelijk op levert en wat het kost. Het bestuur zal deze optie
nader onderzoeken.
- Vacature algemeen bestuurslid.
Het gaat om negen vergaderingen per jaar. De leden fungeren als dagelijks bestuur met
als taak de regio’s en het IKW te volgen; besluitvorming over operationele zaken; lange
termijn visie; controle uitvoeren en contacten onderhouden met het administratiekantoor.
Voor de bestuursleden is de noodzakelijke bestuursaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
De heer Fred Nederpel meldt zich voor deze vacature aan.
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Afgesproken wordt dat de heer Fred Nederpel een jaar meedraait met het bestuur en zal
dan bij wederzijds goedvinden volgende ALV worden voorgedragen.
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de spontane aanmelding.
4.

KCN Evenementen
- Regio evenementen – meerdere evenementen worden per regio georganiseerd.
- Sleuteldagen
- IKW Wanroij – 35 jaar jubileumlogo.

5.

IKW Wanroij
www.ikwwanroij.nl
Walter Smits geeft een toelichting op het event:
- De vergunning voor het event is nog niet toegezegd. Na toezegging wordt een aanvraag
voor uitbreiding van de vergunning ingediend om activiteiten t.b.v. het 35 jaar bestaan
van de club te organiseren.
- Het normale munten systeem wordt gehanteerd.
- Er zijn drie kampeer terreinen t.w. voor familie, algemeen en feest. Er is nog geen besluit
genomen hoe de indeling wordt. Weliswaar zal het familieterrein het meest dicht bij de
sanitaire voorzieningen worden gesitueerd.
- Het ontwerp van het T-shirt IKW Crew wordt getoond. De aanwezigen vinden ze mooi.
- Tijdens het event wordt een auto verloot
- Alleen tijdens het event worden shirts verkocht, er vindt dus geen voorverkoop plaats.
Een deel van de opbrengst vloeit terug naar KCN
De heer Rinus Coert vindt de toegangsprijs van € 15,= hoog. Ook dat er alleen korting
wordt verleend als met een computer via de website wordt aangemeld. Er volgt een
discussie over de hoogte van de entreeprijs. Geconcludeerd wordt dat voor een
weekendevent de entreeprijs lager is dan gangbare prijzen voor andere evenementen.
Indien bezoekers niet beschikken over een computer voor aanmelding, dan wordt hiervoor
een oplossing aangedragen door Walter Smits van Flex Events.

6.

Speerpunten en activiteiten KCN
Taak van de voorzitter is om speerpunten te benoemen en zich hiervoor samen met het
bestuur in te spannen:
- Ledenwerving.
Een korte toelichting volgt over het teruglopend aantal leden.
Ervan overtuigd zijnde dat deze mooie club veel te bieden heeft, moet het mogelijk zijn
om het ledenbestand minimaal op peil te houden, maar liever nog te laten toenemen
- Aanbieden van een gratis lidmaatschap via VW specialisten.
Middels een officieel formulier dat wordt ingediend bij het verkopen van een VW auto
kunnen nieuwe bezitters een gratis lidmaatschap ontvangen.
Hiervoor was weinig animo afgelopen jaar
- Flyer “Wat heb jij een gave auto. En ben jij al lid?”
Er volgt een discussie over wel of geen evenementenagenda op de achterkant van
de flyer te drukken. De flyers zijn op en worden opnieuw gedrukt zónder agenda.
- Kopij voor de Keverwereld aanleveren en op tijd indienen.
Veel Keverrijders hebben een verhaal. Het bestuur wil hier extra aandacht aan
besteden en roept de leden hiervoor op.
De heer Adrie de Lange heeft twee keer een stuk ingestuurd. Hierop is gereageerd maar
zijn niet geplaatst. Dit is opmerkelijk gezien de redactie áltijd reageert. De leden
verzoeken om de uitgavedatum met deadline te publiceren.
Onderwerpen voor kopij zouden kunnen zijn: reisverslagen, een coverstory,
restauratieverhalen, technische tips, oude foto’s etc.
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- Gratis Jaarlidmaatschap verloten bij regio evenementen.
Het gratis lidmaatschap loopt tot het einde van het daaropvolgend jaar.
Overige activiteiten van het bestuur:
- Voor leden die 25 jaar of langer lid zijn ontvangen per post een presentje in de vorm van
en medaille. De medaille wordt getoond aan de leden.
- 35- jaar-Jubileumpresentje.
Het 30- jarig bestaan is overgeslagen. Voor het 35- jarig bestaan is een reserve
opgebouwd. Dat bedrag is besteed aan het maken van schildjes.
Per regio zijn 250 schildjes beschikbaar en zijn bestemd voor alle leden.
Ook zijn stickervellen gedrukt. Leden kunnen exemplaren meenemen.
- Familiepas.
Er zijn 45 lidnummers voor gezinsleden uitgegeven.
Veel positieve reacties zijn hierop binnengekomen. Het vormt een goede aanvulling op
het bestaande lidmaatschap.
- Website.
Uit onderzoek blijkt dat bezoekers van de website willen zien wanneer een event
plaatsvindt. Daarom is een roulerende kalender opgenomen. Wanneer het event heeft
plaatsgevonden wordt het niet meer getoond.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden middels een formulier dat op de website is
opgenomen.

7. Rondvraag
Peter de Man stelt voor om samen te werken met andere verenigingen om het clubblad
de Keverwereld vol te krijgen.
Erik Eck geeft een korte toelichting hierop. De tijd is nog niet rijp om samen met andere
clubs te werken. Clubs mogen wel gebruik maken van elkaars voorzieningen. KCN is
momenteel de grootste club.
Peter de Man zegt dat de foto’s die hij instuurde voor publicatie onvoldoende van
kwaliteit zijn voor publicatie. Walter Smits stelt voor om de foto’s naar hem te sturen dan
zal hij er voor zorgen dat ze wel aan de eisen van publicatie voldoen.
Lex van Garderen vindt de opkomst laag.
Kees Meijs geeft aan dat de TO leden die vanochtend vergadering hebben gehad naar
huis zijn, zij zijn ook lid. Vorige week was er ook al een intern uitje voor de leden KCN
en belangrijke sportwedstrijden worden vanmiddag op de televisie. uitgezonden.
Om 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezige leden hartelijk voor
hun komst en inbreng.

Actie- en besluitenlijst
Kopij Keverclub aanleveren en op tijd indienen.
Ter vergadering verlenen de leden met meerderheid van
stemmen decharge aan het bestuur.
De heer Fred Nederpel draait als potentieel bestuurslid
een jaar mee met het bestuur.
Met instemming van de leden neemt Kees Meijs de functie
van secretaris over.

Door
Leden
Besluit

Termijn
Doorlopend

Besluit
Besluit

Verslag ALV vergadering KCN 31-03-2019
Pagina 4

