Verslag ALV gehouden op 21 maart 2018 te Wilnis
Door: John Kaijen
1.
Opening
Om 20:00 opent de voorzitter, Theo van de Velde, de vergadering gehouden in De Willestee
te Wilnis. Achter de bestuurstafel hebben plaatsgenomen: Theo van de Velde voorzitter,
John Kaijen secretaris, Theo Andriessen penningmeester, Henny van Leusden redactie en
Henk Bannink evenementencoördinator.
De presentielijst is ingevuld door 20 leden (incl. de bestuurs- en commissieleden).
2.
Notulen van de ALV van 18 maart 2017
De notulen worden behandeld vanuit het ALV-verslag gepubliceerd in Minorage nr. 2, 2017.
Evert Spapé plaatst de opmerking dat de zin op pagina 6 in de alinea met het kopje
“Toelichting op de balans per 31 december 2016” beter gesplitst kan worden in de hieronder
vermelde zinnen. Het nadelig resultaat over 2016 van € 2.074 is ten laste van het eigen
vermogen gebracht. Dit bedraagt per 31 december 2016 € 45.233.
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
3.
Mededelingen en ingekomen stukken
John Kaijen meldt dat er geen ingekomen stukken voor de ALV ontvangen zijn. Er zijn 4
aanmeldingen ontvangen: Theo van de Velde, Hans de Groot, Henk Manders en Anton
Visser. Er zijn 11 afmeldingen ontvangen: Rob Hermans, M. Hameleers, Max van Woerden,
Jan Halmans, Bernard Snikkers, Hans Galesloot, Jan Sol, Han Greven, Annemieke Dekkers,
Wim Drijkoningen en Lous Visscher.
4.
Bestuursverslag
John Kaijen leest het bestuursverslag voor. Het bestuur, zoals aanwezig op de ALV heeft in
de afgelopen bestuursperiode 5 maal een vergadering belegd. De vergaderingen hebben
telkens bij een van de bestuursleden thuis plaatsgevonden. De steeds terugkerende
agendapunten van de vergaderingen betroffen o.a.:
-

Financiën
Vaste onderdelen hierbij zijn:
o de financiële rapportage van Theo Andriessen;
o de online controle van de banksaldo’s.

-

Evenementen
Henk Bannink geeft een toelichting op de planning en de stand van zaken voor de
komende evenementen. Ook zijn de afgelopen evenementen geëvalueerd. Uit deze
evaluatie is o.a. naar voren gekomen dat slechts een kleine groep leden deelneemt
aan de evenementen waarbij het opvallend is dat er weinig nieuwe leden deelnemen.

-

Minorage.
Henny van Leusden bespreekt de kopij, ofwel het gebrek eraan, en de aanverwante
praktische zaken.

-

De Clubwinkel
Hierbij is besloten om de voorraad klein te houden en te kiezen voor een beperkt
assortiment van goede kwaliteit.

-

Het Archief
Henk Bannink licht toe dat hij op verzoek van Evert, die jarenlang als archivaris het
archief heeft beheerd het archief heeft opgehaald. Tijdens het transport hiervan bleek

een tussenstop nabij Gouda noodzakelijk om oververhitting van de motor te
voorkomen. Henk is samen met Theo Andriessen twee dagen bezig geweest om aan
de hand van de inventarislijsten vast te stellen wat wel en niet meer aanwezig was.
Na overleg met het bestuur is besloten om de inschrijfformulieren en notulen te
vernietigen om reden dat deze niet onbeheerd in een pakhuis kunnen staan en alles
nu gedigitaliseerd is.
Van de heer Molenaar is toestemming gekregen om de door hem in bruikleen
gestelde films in bruikleen door te geven aan het Louwman Museum en het MMOC.
De Nederlandstalige films gaan naar het Louwman Museum en de Engelstalige naar
het MMOC. Evert voegt nog toe dat hij het Molenaar archief in beheer heeft
gehouden en nog een kaartenbaksysteem van leden uit het begin van de club in bezit
heeft.
-

De Website

-

Leden
Hierbij is o.a. de vraag ter sprake gekomen wat de club meer kan betekenen voor
haar leden. Bijvoorbeeld door kortingen op veerdiensten, automaterialen, verzekering
en taxaties mogelijk te maken.
Op de vraag van Anton Visser bij welke bedrijven kortingen mogelijk zijn antwoord
Theo Andriessen dat hier binnenkort een lijstje van zal worden gepubliceerd.
Anton vraagt hierop volgend of de club contact wil opnemen met De Leeuw
verzekeringen. De verzekeraar zegt hem niet als overlegpartij te kunnen erkennen in
zijn oldtimerverzekering. Deze is namelijk als wagenparkverzekering van de MMCN
geregistreerd. Theo Andriessen heeft toegezegd contact op te nemen.
Evert vraagt zich af hoe het mogelijk is dat zijn zoon enkele weken na zijn
lidmaatschap al een reclamefolder van Locoparts heeft ontvangen. Waarschijnlijk is
dit het gevolg van de publicatie van de ledenmutaties in de Minorage. Theo
Andriessen zal aan alle adverteerders doorgeven dat acquisitie a.d.h.v. de
ledenmutaties niet is toegestaan.
Roel Hogervorst vraagt of het mogelijk is om tijdens een evenement meerdere auto’s
te laten taxeren. Theo van de Velde legt uit dat dit tijdens de bestuursvergaderingen
ter sprake is gekomen maar omdat het taxatiemoment voor elk lid verschillend is, is
het waarschijnlijk meer effectiever om enkele taxateurs verspreid in het land bekend
te maken waar MMCN-leden een korting kunnen krijgen. Anton Visser wijst erop dat
ook bij alleen een WA-verzekering een taxatierapport nuttig is. Hiermee voorkom je
dat wanneer je aan gereden wordt, je alleen de dan vastgestelde dagwaarde vergoed
krijgt.

Bestuurlijke bezetting
Zoals bekend gemaakt in de Minorage en op de website stellen Henk Bannink en Henny van
Leusden, na hun bestuursperiodes van 2 x 3 jaar en hun hierop voortgezette jaar als
commissieleden, zich niet meer herkiesbaar als bestuursleden.
Gelukkig hebben Willeke Verbeek en Frank Fasotte zich hiervoor kandidaat gesteld.
Hun kandidaatstelling wordt behandeld bij de bestuursverkiezing.
5.
Financieel verslag
Naar aanleiding van het in Minorage nr. 1 2018 gepubliceerde verslag vraagt Anton naar de
specificatie van de post overige kosten ter hoogte van € 3.433,-.
Theo Andriessen specificeert de post als volgt:

Kosten ALV:
Fehac:
Bankkosten:
Website:
Verzekering:
Overige kosten:

€ 311,€ 883,€ 215,€ 1.419,€ 275,€ 330,-

In de overige kosten is o.a. de afboeking van niet ontvangen contributie van 3 leden
opgenomen.
6.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie voor het jaar 2017 was samengesteld uit Koos Ligthart, John Pronker en
Henk van Galen. Henk van Galen leest de verklaring van de kascommissie voor. De
commissie verklaart de financiële administratie over het boekjaar 2017 op 24-01-2018 te
hebben gecontroleerd en goed bevonden. De kascommissie stelt de ledenvergadering voor
het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid met betrekking tot het
boekjaar 2017. Dit advies wordt met een applaus door de leden bekrachtigd.
7.
Verslagen van de commissies
Henny van Leusden leest het redactieverslag voor.
In 2017 zijn er weer 6 Minorages verschenen met 20 a 24 pagina´s. We hebben steeds
geprobeerd om een goede verdeling te maken tussen de verslagen van evenementen,
technische artikelen en berichten van bestuurlijke aard. Wij denken dat dit goed gelukt is.
Ondanks dat de website een steeds belangrijkere rol gaat spelen, zijn wij nog steeds van
mening dat een club als de onze niet zonder een clubblad kan.
Wel zijn er in 2018 enkele wijzigingen in de redactionele bezetting. Ikzelf treed af als
coördinator redactie. Na ruim 7 jaren zal mijn functie overgenomen worden door Willeke
Verbeek.
Ook Henk van Galen zal de redactie verlaten. Hij heeft aangegeven dat hij niet ziet welke
bijdrage hij op dit moment daadwerkelijk kan leveren aan de redactie.
Annemieke zou nog graag enkele adverteerders willen interviewen voor een verslag in de
Minorage. Dit heeft in het verleden al meerdere interessante artikelen opgeleverd. Ook is
Annemieke een vaste leverancier van mooie foto´s en verslagen van technische middagen
en evenementen.
Evert blijft onze “letterzeef” en leverancier van technische artikelen. Vooral de onderwerpen
die hij persoonlijk meemaakt in de praktijk zijn volgens ons uitermate leerzaam.
De aankomende tijd zal ik natuurlijk Willeke assisteren bij het samenstellen van de Minorage.
Zelf heb ik de afgelopen 7 jaar in de redactie als zeer prettig ervaren. Ook de bijbehorende
bestuursfunctie heb ik met veel plezier vervuld.
Ondanks dat bij veel leden de drempel best wel hoog ligt om een stukje te schrijven voor de
Minorage, heb ik toch altijd positieve reacties mogen ontvangen, mijn dank hiervoor.
Want zonder de bijdragen van de leden, kan de redactie onmogelijk een clubblad
samenstellen. Wij hopen dan ook dat de redactie in 2018 weer op jullie kan rekenen.
Henny bedankt Annemieke, Evert en Henk van Galen.
Evenementen
Henk Bannink leest zijn verslag voor:
VERSLAG VAN EVENEMENTEN 2017 -2018

2016- 2017 Technische middagen georganiseerd door onze technische leermeesters
Bernhard Snikkers en Henk Manders en van koek en zopie voorzien door Nelly Manders.
Met dank aan de familie Koloos voor de locatie.
18 Maart 2017 Beurs Rosmalen.
Thema "Technisch onderricht laat onze Minors rijden". Stand uitgevoerd als een technische
schoolklas. De inspanning van Rob Spaan, Bert van Mastrigt, Gemma Kaijen, Piet Zegers en
vele anderen leverde een 1ste prijs op !
8 april 2017 Combirit AMRWR, we deden Bodegraven en het Saab museum in Woerden
aan.
14 mei 2017 De Noorder Rond Rit 2017, met dank aan Rik en Gryt. Het was lang.....
4 juni 2017 De Brabantrit, een begrip, dé culinaire gezelligheidsrit. Met dank aan Karel
Baijens en Heyn Weeda.
24 juni 2017 The National Rally van de zuster club MMOC met bijzondere dank aan Rosy
Hamilton.
25 juni British Autojumble 2017 met dank aan de hele familie Kaijen.
30 juli het perfect georganiseerde Internationale Club Weekend beter bekent als het
Limburgweekend, met dank aan Jan en Rijkje Halmans, John en Tonny Lemmens en
uiteraard Puck.
26 augustus 2017 De Twenterit met dank aan Arnold en Elly Vaneker. Naar nu bekend is de
laatste keer als clubactiviteit, hetgeen ik zeer betreur.
17 september 2017 Uteregrit. Met dank aan Fieke Bannink.
16 oktober 2017 deelname aan de maand van de historie, namens de FEHAC, in het
Openlucht museum te Arnhem.
2017 -2018 Technische middagen georganiseerd door onze technische leermeesters
Bernhard en Henk en van koek en zopie voorzien door Nelly. Met dank aan de fam. Koloos
voor de locatie.
19-10 Maart 2017 Beurs Rosmalen.
Stand thema; "The Car is the STAR”, een volledig ingerichte bioscoop incl. popcorn. De
inspanning van Rob, Bert, Gemma, Piet, Harry, Theo & Theo, Henk & Henk en de vele leden
die ons bezochten, leverde een 1ste prijs op ! En 5 nieuwe leden en twee junior-leden.
Opnieuw zijn jullie clubleden er in geslaagd om meer dan 10 evenementen op de kaart te
zetten.
Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.
Op de agenda voor 2018-2019 staan de bekende vaste evenementen. Bijzonder mag de
speciale presentatie op de Nationale oldtimerdag in Lelystad zijn met het thema 70 jaar
Morris Minor.
Een 14 tal geselecteerde motorwagens worden apart gepresenteerd. Deelname is niet meer
mogelijk want het is volgeboekt.
Voorts mijn beste Minoristen en Minorettes, dit is mijn laatste optreden als uw
evenementencoördinator. Voor deze taak binnen het bestuur heeft Frank Fasotte zich
beschikbaar gesteld. Mocht er iemand het lef hebben hier tegen te zijn, ik wacht hem buiten
op ! Ik bedank de leden voor het in mij gestelde vertrouwen en wat we gedurende de

afgelopen jaren hebben bereikt met allerhande activiteiten. Ik heb het met clubliefde gedaan.
Ik wens Frank van harte het succes toe maar dat is volstrekt eigen belang. Want ik blijf mij
verbonden voelen met de club en het clubgevoel.
Keep on MINORing!
Henk Bannink lid 323.
demissionair evenementencoördinator.
Ledenoverzicht:
Theo Andriesen bespreekt bij gebrek aan computerondersteuning het ledenverloop uit het
hoofd.
Op 1-1-2017 hadden we een ledenaantal van 369 (incl. 5 ereleden).
In 2017 hebben zich 24 nieuwe leden aangemeld en 23 leden afgemeld.
Op 31-12-2017 bedroeg het ledenaantal 370.
In 2018 hebben zich op de British Car & Lifestylebeurs 5 nieuwe leden en 2 juniorleden
aangemeld. Tot op 21-3-2018 hebben zich totaal 6 nieuwe leden en 3 juniorleden aangemeld
en 4 leden afgemeld waarmee het totale ledenaantal op 375 komt.
8.
Privacyverklaring MMCN
Theo van de Velde vraagt de leden om commentaar op de privacyverklaring zoals
gepubliceerd in de Minorage nr. 1, 2018.
Anton Visser vraagt om verduidelijking van de tekst opgenomen onder de kop “Wijzigingen”
waarin beschreven is dat de privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving kan
worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Theo
geeft toe dat dit wat krom omschreven is en dat hiermee bedoeld wordt dat bij wijziging van
de doelstelling of statuten van de club, zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, het
hiermee mogelijk is de privacyverklaring aan te passen. Deze alinea zal opnieuw worden
geformuleerd.
In de gepubliceerde privacyverklaring is opgenomen dat achter de inlogcode de gehele
ledenlijst beschikbaar is echter alleen met naam, woonplaats, postcode en telefoonnummer.
Het adres en eventuele e-mailadres is hierin niet opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat
complete adresgegevens beschikbaar komen van een gedownloade en eventueel geprinte
lijst.
Door de Fehac wordt ook het beschikbaar stellen van de kentekengegevens zeer sterk
ontraden. Besloten is dan ook om de koppeling van de ledenlijst met de kentekenlijst niet
meer beschikbaar te stellen. Het zoeken van een lid aan de hand van een kenteken is dan
niet meer mogelijk.
Anton Visser vraagt of het niet mogelijk is om de ledenlijst uit te breiden met het type auto
van het lid. Dit verzoek zal nader worden getoetst en indien er zich geen bezwaren voordoen
worden ingewilligd.
Tot besluit benadrukt Theo van de Velde dat de ledengegevens nooit worden vrijgegeven
behalve als dit een club gerelateerd doel dient, zoals de verzending van de Minorage. In een
dergelijk geval zal met de betreffende partij in een overeenkomst de vertrouwelijkheid van de
gegevens worden vastgelegd.
De privacy-verklaring wordt met voornoemde wijzigingen met algemene instemming
aangenomen.
9.

Beleidsnota MMCN 2018-2019

Theo van de Velde vraagt de leden om commentaar op de beleidsnota, zoals gepubliceerd in
de Minorage nr. 1, 2018.
Koos Ligthart verzoekt concretisering van de in de begroting opgenomen verhoging van de
kosten van de Minorage en Website met 14%. Theo Andriessen licht toe dat in de gepubliceerde
begroting van 2018 de kosten voor de Minorage begroot zijn op € 6.100,- tegen € 5.365,- in 2017.
De kosten van de website zijn opgenomen onder de post overige kosten en zijn begroot op €
1.650,- tegen € 1.419,- in 2017.
Anton Visser vraagt uitleg over het verschil in de clubbijdrage van € 9,- per deelnemer bij een
rondrit en € 5,- bij de koffieklets/ritten. Theo van de Velde licht toe dat bij een rondrit naast een
vergoeding voor een consumptie ook een clubbijdrage wordt gedaan voor een in de rit
opgenomen museumbezoek of iets dergelijks. Om de organisatie van ritten te stimuleren willen
we aangeven dat er ook “eenvoudigere” ritten zonder een museum bezoek kunnen worden
georganiseerd. Hiermee wordt mogelijk een drempel tot organisatie ervan weggenomen.
Theo Andriessen is ook altijd bereid om te helpen met het opstellen van een begroting voor
een rit, waarmee een eventuele eigen bijdrage kan worden ingeschat.

Anita van Doorn onderstreept op basis van haar ervaringen dat het inderdaad erg eenvoudig
is om een rit te organiseren. Theo van de Velde verwijst naar de handleiding “hoe organiseer
ik een rit” van Henk Bannink die op de website is opgenomen.
De beleidsnota 2018-2019 wordt met algemene instemming aangenomen.
10.
Begroting 2018
Theo Andriessen licht de begroting toe.
Volgens het beleidsplan is een negatief saldo begroot van € 5.000,-. Daarin zit een
aangekondigde kostenverhoging van de Minorage met 3% en een hopelijk te verwachten
uitbreiding van de Minorage met 4 bladzijden, een ruimere vergoeding voor ritten en
koffieklets bijeenkomsten. Hiermee stijgen de kosten met € 1.600,- naar € 4.400,- per jaar.
Deze stijging is volgens de wens van de leden uitgesproken in de twee voorgaande
ledenvergaderingen. Op de beurzen British Car & lifestyle en dit jaar voor het eerst de
deelname aan de Nationale Oldtimerdag te Lelystad zal meer aandacht worden besteed aan
ledenwerving wat tot een kostenstijging van ca. € 500,- zal leiden. Er zal blijvende aandacht
worden besteed aan de ontwikkeling en onderhoud van de website, het forum en de
regelmatige verzending van de nieuwsbrieven. Dit zal leiden tot een kostentoename van ca.
€ 300,-. De opbrengst van de advertenties is iets lager begroot op € 1.125,- voor 2018 t.o.v.
€ 1.348,- in 2017, veroorzaakt door de opzegging van twee adverteerders.
De contributie voor 2018 blijft gelijk aan die van 2017.
Koos Ligthart merkt op dat vermeld moet worden dat, gezien de financiële positie van de
club, het tekort is te dragen. Theo Andriessen beaamt dat het eigen vermogen ruimschoots
voldoende is om aan het streven, om minimaal 1 jaar de vaste uitgaven te kunnen dekken, te
voldoen.
11.
Bestuursverkiezing
Theo van de Velde stelt Willeke Verbeek voor als kandidaat voor de bestuursfunctie
coördinator redactie. Wegens ziekte is Willeke helaas niet aanwezig. De benoeming van
Willeke als bestuurslid wordt met algemene stemmen aanvaard.
Frank Fasotte wordt door Theo van de Velde voorgesteld als kandidaat voor de
bestuursfunctie van evenementencoördinator en memoreert eraan dat Frank bij zijn
aanmelding vertelde het heel vervelend te vinden dat Henk Bannink de functie zo goed heeft
vervuld. Hiermee duidend op het feit dat het een onmogelijke taak is geworden het unieke
niveau van Henk te gaan evenaren. Frank stelt zich voor als bijna 49 jaar jong, getrouwd met

Lilian, samen ouders van een 11-jarige dochter en 2 adoptief zonen, namelijk een
dwergpoedel en een boomertje. Frank vond een gezin zonder Morris niet compleet en heeft
een 2-deurs saloon uit 1968 aangeschaft en is in 2015 lid geworden. Frank complimenteert
Henk voor zijn inzet en roept hiervoor een applaus op.
De benoeming van Frank als bestuurslid wordt met algemene stemmen aanvaard.
Theo van de Velde bedankt Henny en Henk voor hun inzet om na 2 periodes van 3 jaar als
bestuurslid nog 1 jaar als commissielid aan te blijven en overhandigt hen een bedankje.
12.
Benoeming kascommissie
Theo Andriessen deelt mee dat Henk van Galen, Koos Ligthart en John Pronker zich bereid
hebben verklaard door te gaan als leden van de kascommissie.
13.
Rondvraag
Anton Visser merkt op dat in de begroting geen bedragen voor het kampeerweekend zijn
opgenomen. Theo van de Velde geeft aan dat voor het jaarlijkse kampeerweekend € 1.200,is begroot maar dat dit jaar er zich nog niemand bereid heeft getoond dit te organiseren en
plaatst hierbij de oproep voor een organisator.
Anton Visser vraagt of er geen mogelijkheid bestaat om de onstane wrijving tussen Arnold
Vaneker als organisator van het Twenteweekend en het bestuur weg te nemen. Theo van de
Velde legt uit dat vorig jaar het Limburgweekend als kampeerweekend is gehouden en dat
het Twenteweekend als rondrit op de evenementenagenda was opgenomen met een
overnachtingsmogelijkheid als toegevoegde activiteit. Theo geeft aan het te betreuren dat de
verschillende pogingen vanuit het bestuur om met Arnold op een lijn te komen niet zijn
geslaagd. Anton Visser stelt zich bereid om hierover met Arnold in gesprek te gaan. Dit
initiatief wordt door Theo erg gewaardeerd en hij hoopt dat hierdoor in de toekomst voor de
leden toch weer een Twenteweekend kan worden geprogrammeerd.
14.
Sluiting
Theo van de Velde sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt
eenieder uit om gebruik te maken van de drankjes en bitterballen bij de bar.

