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 VERSLAG ALV K.C.N 
_________________________________________________________________________________ 

Datum:   woensdag 28 april 2021 
Locatie:   Online via Teams  
Tijd    19.30 – 22.00 uur 
 
Aanwezigheidslijst  
 

Erik Eck   Bestuur - voorzitter 

Herman Derks Bestuur - penningmeester 

Ben Migchelbrink Bestuur – vicevoorzitter PR 

Ron de Vogel Bestuur – secretaris 

Hans Verhallen Bestuur – algemeen 

Leen den Hollander Ledenadministratie 

Walter Smits IKW 

Daniëlle Geeve redactie Keverblad 

Kees Meijs  IT/ Sleuteldagen Brabant 

Carlette van Velzen Notulen 

Aike Sterenborg  

Lukje Sterenborg 

Waylon Sterenborg 

Regio Groningen 

Erik Miedema 

Jens Zeemans 

Richard van Wijk 

Regio Friesland 

Francisca Koenrades Regio Drenthe 

Richard Verolme Regio Overijssel  

Sietseke en Hans van Zundert Regio Flevoland 

Ruud Boom 

Elbregt van Zanten 

Gert Jan Onnink 

Regio Zuid-Holland 

Martin Hooyschuur Regio Zeeland 

Richard van de Meulengraaf 

Hans de Rooij      

Regio Brabant 

Jan Crooijmans Regio Aircooled VW de Peel 

John Timmers Regio Limburg 

Han Minnaar Sleuteldagen Brabant 

Rob Bronke pr 

Wim de Keijzer lid 

Kris Knook Derks Lid 

 

Afgemeld: 

Harold Domensino 

 

Regio Gelderland en midden 
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Verslag 
 

 
1.  Opening, warmdraaien            

Om 19.30 uur checken de leden in bij Teams, voor de tweede maal een digitale 
ALV. De voorzitter heet allen hartelijk welkom en dankt de aanwezigen voor 
deelname.  
 
De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen aanvullingen of opmerkingen.   
Aan de deelnemers wordt gevraagd om zich via de chat aan te melden omdat in 
sommige gevallen meerdere leden een camera/scherm delen.   

 
Harold Domensino heeft zich afgemeld. Er zijn geen andere afzeggingen 
binnengekomen.  
 
De coronanoodwet geldig tot 1 juni 2021, maakt het mogelijk dat verenigingen en 
stichtingen, rechtsgeldige digitale vergaderingen mogen organiseren. 
Er zijn meer wetswijzigingen op komst ten aanzien van verenigingen en stichtingen. 
Daarvoor zullen hoogstwaarschijnlijk ook de statuten en het huishoudelijk reglement 
moeten worden aangepast. Later in het jaar wordt hierop teruggekomen.  
 
De voorzitter geeft in het kort weer welke invloed corona heeft gehad op de KCN 
en ook nog zal hebben de komende periode.  
Corona heeft nog steeds veel invloed op alle activiteiten van de club. De 
persoonlijke contacten worden gemist. Ook de regio-organisaties hebben hier last van 
, zij weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Het bestuur adviseert dringend om 
 toch door te gaan met het organiseren van activiteiten dit ondanks een aantal  
definitieve annuleringen. Op het moment dat het wel kan, kan hiermee direct aan  
de slag worden gegaan. Ook voor het imago van de KCN is dat positief. 
 
Op verzoek van Daniëlle Geeve worden de aanleverdata voor kopij voor het 
Keverblad nogmaals onder de aandacht gebracht. Omdat weinig activiteiten worden 
georganiseerd, zijn leuke artikeltjes erg belangrijk om het blad te vullen. 
Daniëlle Geeve vraagt aandacht voor het tijdig aanleveren van de kopij. 
Deadline voor het aanleveren van de tekst en foto’s:  
1 mei; 1 juli; 1 september; 1 november  
 

2.  Wijzigingen organisatie         
Het rooster van aftreden is als volgt: 
Erik Eck (voorzitter) en Herman Derks (penningmeester) treden af in 2021 en zijn 
beiden herkiesbaar.  
Ben Migchelbrink (vicevoorzitter en pr) treedt af in 2022 
Ron de Vogel (secretaris) is nieuw bestuurslid en treedt af in 2024 
Hans Verhallen (algemeen) is nieuw bestuurslid en treedt af in 2024 
Voor de nieuwe leden en degenen die nog geen kennis hebben gemaakt met de 
nieuwe bestuursleden volgt een voorstelronde. 
 
Erik Eck en Herman Derks stellen zich verkiesbaar. Zij zijn beiden voldoende 
gemotiveerd en zien voldoende uitdaging om een volgende termijn in te gaan.  
De stemming wordt als volgt voorgesteld.  
Omdat over personen wordt gestemd is anonimiteit vereist. De leden kunnen tijdens 
de vergadering per e-mail naar Ron de Vogel hun tegenstem uitbrengen en indien 
nodig daarbij een gegrond bezwaar. Indien laatste het geval is, wordt de stemming 
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uitgesteld en wordt er nader onderzoek gedaan of een gegrond bezwaar terecht is. 
De deelnemers aan deze vergadering gaan akkoord met het voorstel over de manier 
van stemmen. Na een korte pauze wordt vastgesteld dat geen tegenstemmen en 
bezwaren voor beide heren zijn ontvangen.  
 
Hiermee worden Erik Eck en Herman Derks voor een volgend termijn aangesteld als 
zijnde respectievelijk voorzitter en penningmeester. Beiden nemen ook alle 
voorkomende bestuurstaken waar wanneer dat nodig blijkt te zijn.  
 
De beide heren danken de leden voor het vertrouwen in hen. 
  

3.  Activiteiten 2021  
De voorzitter geeft een korte uitleg over het organiseren van de komende activiteiten.  
Voor activiteiten voor 1 juli 2021 is geen voorziening beschikbaar wanneer door 
corona de activiteit niet kan doorgaan. Na 1 juli is dat wel het geval en kan een beroep 
worden gedaan op een subsidieregeling van de overheid.  
De volgende activiteiten worden opgesomd:  

- De rondrit in Flevoland was erg succesvol. Met dank aan de organisatoren 
voor deze geweldig leuke dag.  

- Francisca Koenrades, regio Drenthe, laat weten dat het evenement van juli is 
verplaatst naar september vanwege de mogelijke belemmeringen door corona 
zoals testen en mondkapje. De eventmanager wilde niet met beperkende 
maatregelen dit event organiseren. 

- John Timmers, in Limburg wordt een puzzelrit georganiseerd. De datum volgt.  
- Het bestuur KCN is voornemens een activiteit in oktober te organiseren. Wat 

en hoe volgt zo snel mogelijk.  
Ook verzoekt het bestuur om ideeën toe te sturen.  

- De activiteit bij strandbad Nuenen is voorlopig uitgesteld wegens de perikelen 
rondom Laco en de gemeente. Wellicht zijn er mogelijkheden later in het 
seizoen.  

- De sleuteldagen gaan van start wanneer dat met de voorgeschreven 
coronamaatregelen weer mogelijk is. Kees Meijs onderhoudt het contact met 
de gemeente hierover. Dat verloopt soepel en met wederzijds begrip.  

- Regio Zeeland zal in navolging van regio Brabant ook de sleuteldagen 
organiseren. Andere regio’s zijn vrij om ook sleuteldagen te organiseren onder 
de vlag van KCN. 

- Friesland organiseert een kampeerweekend op 21, 22 en 23 mei waarbij een 
rondrit op zaterdag plaatsvindt.  

- IKW Wanroij vindt plaats op 2, 3 en 4 juli, camping de Bergen in Wanroij. 
- Activiteit in Noord-Holland op 11 juli (onder voorbehoud), meer informatie volgt. 
- Groningen op 27, 28 en 29 augustus, camping de Bouwte in Midwolda 
- Aircooled Bergharen 3, 4 en 5 september, camping de Tolbrug in Bergharen 
- Flevoland 17,18 en 19 september, locatie camping de Ruimte in Dronten 
- Zuid-Holland 2 oktober (onder voorbehoud) bij VW Dealer Auto Hoogenboom 

Vlaardingen 
 
Het bestuur dankt alle regio vrijwilligers voor de inzet in 2021 in dit toch bijzondere 
jaar. 
 

4.  Clubpresentje door Ben Migchelbrink 
De clubpresentjes worden tijdens IKW in Wanroij uitgedeeld. Het presentje is een 
miniatuurkevertje. Aan degenen die er niet zijn, ontvangen bij een andere gelegenheid 
zoals Winterfest de presentjes.  
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Besloten is om geen gebruik te maken van postverzending vanwege de kosten.  
 

5.  Sociale media door Ron de Vogel   
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de zichtbaarheid van de KCN niet 
voldoende is en de algemene contacten niet naar wens verlopen. Daarom is besloten 
om actiever op sociale media te opereren.  
Doel is een positief beeld te schetsen van de KCN, (potentiële) leden 
enthousiasmeren met aansprekende content, laagdrempelige toegang voor 
lidmaatschap. Denk aan de groep niet-Keverbezitters die een bovengemiddelde 
interesse hebben in auto’s (Kevers, oldtimers). 
Doel is om het ledenaantal van de club te stabiliseren dan wel tot een lichte groei van 
200 nieuwe leden per jaar uit te komen. Een verwachte afname zal tussen 50 en100 
leden liggen. Gerichte werving en een target vaststellen wordt het uitgangspunt.  
Met het uitgetrokken budget van € 4.200, = per jaar kan dit volgens het bestuur 
haalbaar zijn. Zij zijn zich ervan bewust dat als voor een hoger budget wordt gekozen, 
meer mogelijk is en de toename in leden ook zal toenemen. Betaald adverteren maakt 
ook deel uit van het budget.  
 
Een extern bureau By Lipman is hiervoor ingeschakeld. 
Kees Meijs en Daniëlle Geeve voorzien dit bureau van informatie en bieden 
ondersteuning. By Lipman maakt een voorstel en schrijft een plan.  
Kees Meijs ondersteunt dit initiatief van harte, maar constateert dat op de website al 
aanpassingen zijn gedaan zonder vooroverleg of plan. Hij vindt dat de interne 
communicatie op dit vlak onvoldoende is.   
 
Vanuit de leden worden de volgende opmerkingen gemaakt:  

- Han Minnaar ziet op Kever gerelateerde fora ook potentie. Bijvoorbeeld een 
klokkenmaker van Kevers die ook tot de doelgroep behoren.  
Hierop zou geanticipeerd moeten worden door het marketingbureau.  
Op alle manieren en mogelijkheden laten zien dat je welkom bent om lid te 
worden. Het bestuur vindt dit een goede toevoeging. Daniëlle Geeve vult aan 
dat het marketingbureau dit zal opvolgen.  

- Walter Smits vraagt of het bureau referenties heeft en een connectie heeft met 
de autobranche. Dat is het geval, zij werken ook voor een BMW-club en de 
Saab club.  

- Walter Smits vraagt of de opdracht naar het bureau goed is gedefinieerd. Hij 
vraagt zich af of duidelijk is dat de boodschap ledenwerving is en niet alleen 
maar meer zichtbaarheid op sociale media? Dat moet helder zijn voor beide 
partijen.  
Hij verwijst naar zijn website van het IKW waar veel views zijn, maar wie zitten 
daarachter, die komen ergens vandaan.  
Het bestuur heeft uit eigen ervaring dat duidelijk gemaakt aan het bureau . 
Daniëlle Geeve onderschrijft dat de lijntjes kort zijn. Het bureau onderzoekt 
wanneer veel activiteit plaatsvindt op sociale media en wanneer berichten 
worden gelezen. Daarnaar handelen zij voortdurend. 

- Walter Smits raadt aan om maandelijks te monitoren of de doelen worden 
bereikt dan wel een stijgende lijn waar te nemen is.   
Hij vindt het budget te laag om het ledenaantal significant te laten groeien. 

- Kees Meijs vraagt welke visie en missie is gecommuniceerd naar het bureau. 
Wat is de strategie van het bureau? Ron de Vogel geeft uitleg over de inhoud 
van de opdracht die aan By lipman is verstrekt. 
Via de website vinden al metingen plaats en zijn ankers geplaatst. Bruikbare 
gegevens kunnen nu ook al uit de website worden gehaald.   
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- Algemeen wordt opgemerkt dat een promoteam tijdens events ook bijdragen 
aan ledenwerving. Een praktische oplossing. 
 

Concluderend vindt het bestuur dat niets doen geen optie is. Ze hebben een goed 
gevoel dat het bureau op de hoogte is van wat ze moeten doen en wat van ze wordt 
verwacht.  
Afgesproken wordt dat het bestuur de opmerkingen van de leden meeneemt in hun 
briefing naar het marketingbureau en zullen op advies van de leden doorlopend 
monitoren.  
 

6.  Financiën    
Jaarrekening 2020 
De cijfers worden nader toegelicht: 
De inkomsten in 2020 bedragen € 118.778, = en is nagenoeg gelijk aan de begrote 
omzet. 
Het negatieve resultaat van € 8.276, = is minder hoog dan begroot. Dat is te wijten 
aan lagere vergaderkosten en minder evenementen.  
De uitgaven zijn onder andere toe te schrijven aan het clubblad en de website.  
Het kapitaal eind 2020 bedraagt  € 139.109, = 
Dit is nagenoeg gelijk gebleven. Uit eerdere berekeningen is vastgesteld dat een 
minimumkapitaal van € 100.000, = nodig is om bij calamiteiten de kosten te dekken 
zonder dat de vereniging problemen komt.  
Vastgesteld is dat de vereniging financieel gezond is. 
 
Bij de voorgaande ALV is al besloten om geen kascommissie aan te wijzen omdat de 
administratie wordt uitbesteed aan een erkend boekhoudkantoor. Zodoende zijn zij de 
controlerende instantie waardoor het zgn. 4 ogen principe is gewaarborgd. 
 
De cijfers liggen normaliter ter inzage tijdens de ALV, maar dat is nu digitaal niet 
mogelijk. De volgende fysieke bijeenkomst worden die weer ter inzage gepresenteerd. 
De notulen van de ALV staan gewoonlijk ter inzage op de website. Omdat momenteel 
aan de website wordt gewerkt, kunnen die per e-mail worden opgevraagd bij Kees 
Meijs ICT@keverclub.nl   
 
Leen den Hollander van het boekhoudkantoor heeft geen toevoeging op de 
mondelinge toelichting en heeft vastgesteld dat de cijfers correct zijn zoals in de ALV 
zijn gepresenteerd. 
De leden hebben kennisgenomen van de cijfers en stemmen in met het gevoerde 
financieel beleid.  
Hiermee wordt decharge verleend aan de penningmeester en bestuur. 
 
Begroting 2021 
Inkomsten uit contributie bedraagt € 114.000, = en is lager dan in 2020.  
Kosten voor het clubblad bedragen: € 43.500, =  
Kosten voor de website bedragen: € 2.500,= 
Een omzetvermindering van € 14.700, = wordt in 2021 verwacht.  
De verwachting is dat er over 2021 een negatief begrotingsresultaat ontstaat, dit heeft 
de aandacht van het bestuur. 
 
Ledenaantallen 
De leden aantallen lopen in elke regio terug. Als reden wordt regelmatig de verkoop 
van de Kever genoemd.   
Leden van familie die gebruik maken van een familieabonnement lopen iets op.  

mailto:ICT@keverclub.nl
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Niet betalers worden uitgenodigd om alsnog te betalen. Wanneer zij hier na een paar 
pogingen geen gehoor aan geven, zullen zij uit het ledenbestand worden verwijderd.   
 
Btw - plicht 
De vereniging is vanaf 1 januari 2020 btw plichtig volgens de belastingdienst. 
Het bestuur is van mening dat de vereniging niet btw-plichtig is. Daarvoor is een 
gesprek ingepland met het boekhoudkantoor, een fiscalist, een vertegenwoordiging 
van het bestuur en de belastingdienst.  
Dit wordt pas geregeld wanneer meer mensen bij elkaar mogen komen.  
De totale impact van de btw-plicht is nog niet duidelijk, maar grofweg berekend zijn de 
kosten te overzien.  
Zodra hierover meer duidelijk is, zal het bestuur terugkoppelen naar de leden.  
 
Contributie 2022 
De voorzitter houdt een pleidooi dat een contributieverhoging van maximaal € 5, = 
wenselijk is om de continuïteit van de KCN te waarborgen. Dat betekent een 
contributie van maximaal € 40, = per jaar. De begroting is voor het tweede jaar 
negatief en een contributieverhoging is mogelijk nodig om op tijd bij te sturen. Het 
bestuur vraagt de leden daarvoor mandaat te verlenen om wanneer het werkelijk 
nodig is deze verhoging door te voeren in 2022. Het absolute bedrag wordt pas 
vastgesteld na een onderbouwing met cijfers.   
Omdat er eenmaal per jaar een ALV is, moet in deze vergadering het besluit worden 
genomen.  
 
De meningen van de leden lopen uiteen en er volgt een discussie waarbij de volgende 
argumenten aan de orde komen: 

- De vereniging is gezond met voldoende kapitaal, waarom dan een verhoging?   
- De inkomsten van deze verhoging gebruiken voor investeringen in 

ledenwerving en de toekomst én het behoud van de club. 
- De uitgaven van het marketingbureau ontbreken in de begroting.  

Een begroting baseren op een terugloop van leden, terwijl het 
marketingbureau als doel een groei aangeeft, is tegenstrijdig.  
Uitgangspunt moet ledengroei en dat als target stellen. Daarin helder zijn wat 
de investeringen moeten zijn.  

- Meetbaarheid is de sleutel van groei. Een overleg met het bestuur, het 
marketingbureau, Daniëlle Geeve en Kees Meijs is wenselijk om in 
gezamenlijkheid succesvol een doel te bereiken.  

- Contributieverhoging zal leiden tot opzeggingen.  
- In vergelijking met andere clubs is de KCN een “goedkope” club.  
- Nagenoeg zijn geen events georganiseerd, dus er is geld over, waarom dan 

een verhoging?  
- In 2014 was de laatste contributieverhoging van € 5, =. Na 7 jaar mag er wel 

weer verhoogd worden, alles wordt duurder. 
- Trapsgewijze verhoging van € 2,50 per jaar vs in een keer verhogen. 
- Psychologische prijs hanteren van € 39,50 i.p.v. € 40,00  
- Argument gebruiken dat alles duurder wordt of argument gebruiken dat een 

terugloop in leden is vastgesteld.   
- Inflatiecorrectie laten berekenen over € 35, = gedurende 7 jaar. 
- 2 X per jaar een incasso van €20,= . Dit betekent twee keer incassokosten.  
- Contributieverhoging valt onder het hoofdstuk financiën en hoeft niet apart te 

worden geagendeerd.  
 



 

7 
Verslag ALV KCN 28 april 2021 

Op verzoek van de voorzitter geven de leden via de chat door wat een aanvaardbaar 
bedrag voor verhoging is. De bedragen variëren van € 0, = tot € 5, =.  
De meerderheid stemt in met het bedrag van € 2,50 en € 5, =  
Drie leden stemmen tegen voor een verhoging.  
Niemand heeft gegronde bezwaren om mandaat te verlenen aan het bestuur om de 
verhoging met maximaal € 5, = in 2022 door te voeren.  
Hiermee is besloten dat het bestuur mandaat krijgt om contributieverhoging van 
maximaal € 5, = in 2022 door te voeren.  
 
Het bestuur zal met inachtneming van de argumenten en de stand van zaken eind 
2021, een besluit nemen of zij een verhoging doorvoeren en voor welk bedrag. Dit 
wordt te zijner tijd via de Keverwereld bekend gemaakt en zal daaraan voorafgaand 
worden besloten in de bestuursvergadering.  

 
7.  Decharge   

Met de toelichting en argumentatie uit punt 6, wordt ter vergadering decharge verleend 
aan het bestuur voor het financieel beleid in 2020. 
 

8.  IKW Wanroij 2,3 en 4 juli 
Voor zover mogelijk, wordt de vergunning in behandeling genomen en wordt te zijner 
tijd aangepast aan wat echt kan. Alleen zo kan er naar een definitieve vergunning 
worden toe gewerkt.  
Het kampeerweekend/deel staat grotendeels vast. De auto’s worden rondom de 
waterplas tentoongesteld en de markt staat op een apart deel om de 1,5 meter te 
handhaven. De sprint vervalt vanwege de 1,5 meter maatregel.  
Er komt een testlocatie op het terrein, maar het is nog onduidelijk hoe hiermee tegen 
die tijd moet worden omgegaan. Mogelijkerwijs moet van tevoren een test worden 
afgenomen en dan toegang te verlenen met de green app. Hiervoor kan € 2,50 
worden gevraagd wat voor rekening van de bezoeker komt. 
Veel is nog niet helder maar dat zal veranderen in de loop van de tijd. 
Mocht onverhoopt het event worden geannuleerd dan blijven de kaarten weer geldig 
voor 2022 of indien gewenst terugbetaling van het bedrag.  
 
Alle verkochte kaartjes worden geregistreerd met persoonlijke gegevens. Dit vergt een 
hoop administratie. In verband met de AVG worden na het event alle gegevens 
vernietigd.    
 
Complimenten voor Flexevents dat zij steeds onder de veranderende omstandigheden 
doorgaan met organiseren. Ook de accuraatheid om de privé gegevens van de 
bezoekers direct na afloop te vernietigen wordt gewaardeerd.   
 

9.  Workshops in ontwikkeling door Hans Verhallen 
Hans Verhallen geeft een korte uitleg over zijn bijdrage binnen het bestuur voor wat 
betreft nieuwe activiteiten.  
Om de leden een lascursus of workshop spuitwerken aan te bieden, heeft Hans 
Verhallen zich verdiept in de mogelijkheden. Daarvoor is hij in contact met zeer 
ervaren lassers (Jan Kooymans en Ed van Bommel). Zij willen hieraan bijdragen.  
Hans Verhallen is van mening dat dit zeer goed binnen de kaders van de 
Sleuteldagen zou kunnen passen.  
Han Minnaar die de ruimte faciliteert voor de Sleuteldagen, laat weten dat achter zijn 
bedrijf een groot lasbedrijf is gevestigd. Hij treedt met hen in contact of mogelijk 
gebruik mag worden gemaakt van deze ruimte 
Kees Meijs, Han Minnaar en Hans Verhallen zullen dit verder uitwerken.  
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Daarnaast is Hans Verhallen in contact met een autospuitbedrijf om een clinic over het 
opknappen van een auto te organiseren. Bij andere clubs zoals KNAC worden zulke 
initiatieven enorm gewaardeerd door de leden.  
 
Geadviseerd wordt om deze activiteiten met beeldmateriaal vast te leggen om de KCN 
goed te profileren voor nieuwe leden. Bovenstaande initiatieven zijn ter inspiratie voor 
de andere regio’s.  
 

10.  Rondvraag     
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Om 22.00 wordt de vergadering onder dankzegging van inbreng en bijdrage gesloten. 
De voorzitter hoopt de volgende vergadering iedereen weer fysiek te ontmoeten.  
 

 
Actie- en besluitenlijst ALV 28 april 2021  Door 

Kopij Keverclub aanleveren en op tijd indienen 
1 mei; 1 juli; 1 september; 1 november. 
 

Doorlopende 
actie  

Leden 

Uitdelen clubpresentjes (miniatuurkevertjes) tijdens IKW 
of andere events. 
 

Actie  Ben 
Migchelbrink 

Leden gaan akkoord met de digitale manier van stemmen 
uitbrengen zoals beschreven onder agendapunt 2. 
 

Besluit  

Ter vergadering stemmen de leden digitaal unaniem in 
met verlenging van het termijn van Erik Eck en Herman 
Derks, als zijnde respectievelijk voorzitter en 
penningmeester. Beiden nemen ook alle voorkomende 
bestuurstaken waar, wanneer nodig.  
 

Besluit  

Ter vergadering verlenen de leden digitaal unaniem 
decharge aan het bestuur voor het financieel beleid 2020 
 

Besluit  

Het bestuur neemt de opmerkingen van de leden t.a.v. 
marketingbureau By Lipman mee in de briefing en zullen 
doorlopend monitoren. 
 

Besluit  

Het bestuur krijgt mandaat om contributieverhoging van 

maximaal € 5, = in 2022 door te voeren. 

Besluit  

Het bestuur zal met inachtneming van de argumenten en 

de stand van zaken eind 2021, een besluit nemen of zij 

een verhoging doorvoeren en voor welk bedrag. Dit wordt 

te zijner tijd via de Keverwereld bekend gemaakt en zal 

daaraan voorafgaand worden besloten in de 

bestuursvergadering.  

Besluit  

 

 

  

 


