Notulen Jaarvergadering 2014
MC MIOS
Vergaderdatum 10 april 2015
Locatie Clubhuis, Zoutpad 1, 1761 LS Anna Paulowna
Referentie JS
Datum 10 april 2015
Bijlagen
Aanwezig Bestuur Arie Bakker, Bram Ernens, Hans Wijnker, Marco Bakker, Jan Geersing, Cees van den Berg,

Sjaak Schouten.
Afwezig met afbericht 6 leden.
Aanwezige leden 44 leden aanwezig conform presentielijst.

Nr.
1

Opening.
Voorzitter Arie Bakker opent de vergadering om 20:45 uur en hij heet iedereen van harte
welkom op deze jaarvergadering van MC MIOS.
Hij memoreert dat het afgelopen jaar een goed verenigingsjaar is geweest. Met mooie ritten en
evenementen maar ook leuke bijeenkomsten in het clubhuis.
Dit heeft inspanningen gevraagd van het bestuur en verschillende leden. Niet altijd is de
opkomst van de leden even groot en dat blijft weleens achter bij de verwachting van de
organisatoren. Hij zou graag bijvoorbeeld bij het winterprogramma en de CRT race wel meer
leden willen zien.
Ook spreekt hij zijn zorg uit over “discussies” die in de vereniging door sommige leden over
mensen maar niet met mensen wordt gevoerd. Hij betreurt dit, dit is bevorderlijk voor de club.
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Vaststellen van de agenda.
De voorliggende agenda wordt gevolgd. Er zijn geen aanvullingen.
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Notulen van de jaarvergadering 2014.
De vergadering gaat akkoord met de notulen en deze worden goedgekeurd. Met dank aan de
secretaris.
Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd naar de kosten voor het (groot) onderhoud van
het clubhuis. Toegelicht wordt dat daarvoor jaarlijks een bedrag aan groot onderhoud wordt
toegevoegd en indien dit niet benut wordt zal dit terug te vinden zijn in de exploitatieresultaat.
Is dit resultaat positief wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve. Een exemplaar van een
geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is beschikbaar voor belangstellenden.
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Verkiezing bestuur.
Met een korte toelichting op de personele mutatie in het bestuur te weten het afscheid van
Cees van den Berg en de voordracht van Suzanne Brasser als zijn vervanger gaat de
vergadering akkoord met de volgende benoemingen:
Voorzitter (voor 1 jaar)
- Arie Bakker
Lid (voor 2 jaar)
- Suzanne Brasser
Lid (voor 2 jaar)
- Marco Bakker
Lid (voor 2 jaar)
- Hans Wijnker
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De voorzitter geeft aan dat 2015 zijn laatste jaar is al voorzitter van het bestuur. Hij zal in de
jaarvergadering 2016 dit voorzitter overdragen en kandidaten worden gevraagd zich te melden.
Hij zal in 2016 ook niet meer actief zijn als voorzitter in de CRT commissie.
En licht toe dat zijn besluit vooral te maken heeft met de negatieve opstelling en benadering
die hij persoonlijk ervaart bij bepaalde clubleden. Die gericht zijn tegen het functioneren van
het bestuur en hem persoonlijk maar ook door het bestuur genomen besluiten.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de door het bestuur gehanteerde wijze van
benoemen van bestuursleden niet cf. de statuten is. Er dient persoonlijk op de voorstellen apart
te worden gestemd door de leden. Het bestuur deelt die opvatting niet.
Noot: De leden worden verwezen naar artikel 11, lid 2a. Daarin staat te lezen dat de
bestuursleden kandidaat worden gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.
In lid b staat dat aan een kandidaatstelling een bindend karakter wordt ontnomen door een
besluit van de algemene vergadering. Dit is niet aan de orde geweest.
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Actualisatie Huishoudelijk Reglement (HR).
Zowel de statuten als het HR van de vereniging zijn gedateerd. En daarom kritisch
doorgenomen door het bestuur. Het bestuur meent dat met aanpassen van het HR de feitelijke
gang van zaken binnen de vereniging kan worden vastgelegd. En in dit voorstel wordt impliciet
de ledenvergadering voorgesteld met deze aanpassingen in te stemmen.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat deze aanpak te kort door de bocht gaat en dat de
ledenvergadering inhoudelijk het aangepaste HR zal moeten vaststellen. En verwijst daarbij
naar de statuten. Het bestuur neemt kennis van deze reactie.
Noot: De laatste exemplaar van het Huishoudelijk Reglement is uit 2007 en betreft een
concept. Het toenmalige bestuur heeft gemeend daarmee te kunnen volstaan. Een HR is niet
verplicht. Art. 21 van de statuten zegt hierover:
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering.
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Benoeming kascommissie:
Het voorstel voor de benoeming van de twee leden van de kascommissie wordt door de
vergadering overgenomen. Als plv. lid van de kascommissie stelt Hans de Jager zich
beschikbaar.
Noot: De statuten kent geen benoeming van een reserve lid voor de commissie.
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Jaarverslag 2014 met toelichting.
Voor kennisgeving aangenomen.
De vraag vanuit de vergadering is of sponsoring van een van de clubleden wel wenselijk is en
stelt voor daarvoor een besluit van de ledenvergadering te vragen.
Reactie: Het bestuur is van mening dat een kleine financiële bijdrage leveren aan de
motorsport van een van de leden, met als doel de club te promoten, te verdedigen is en valt
onder de budgetbevoegdheid van het bestuur.
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Rekening 2014 met toelichting.
De rekening 2014 wordt toegelicht door de penningmeester. Er worden geen inhoudelijke
vragen over gesteld.
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Kascontrole 2014 door kascommissie.
Namens deze commissie stelt Jan Daas dat de commissie een goedkeurende verklaring heeft
afgegeven voor de rekening 2014 en het bestuur decharge verleend voor de periode 1 jan.
2014 t/m 31 december 2014. Hij spreekt zijn waardering uit voor de kwaliteit van de financiële
administratie en de ondersteuning bij de controle door Gerard Nijhuis. Zijn suggestie om
Gerard ook in 2015 incidenteel te betrekken bij de voorkomende vragen en ontwikkelingen
binnen begroting en rekening wordt door het bestuur overgenomen.
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Begroting 2015 met toelichting.
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Opgemerkt wordt dat de regel
“Reservering grootonderhoud” waar 11.000 euro voor staat, anders moet worden gelezen.
Het gaat om gehele “instandhouding van het clubhuis”. Groot onderhoud ad 3800 euro is
slechts een onderdeel van deze begrotingspost.
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Pauze
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Uitslag toercompetitie 2014.
Er zijn 16 deelnemers. De winnaar is ook dit jaar Theo Ruig. Hij ontvangt naast het standaard
cadeau (een nekwarmer met clubopschrift) de wisselbeker.
Bij de verloting onder de toerrijders gaat de hoofdprijs, de taart, naar Cees Mol.
Uitslag MC MIOS Toercompetitie 2014:
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Deelnemer
Aantal gereden km.
Nico Bouwes
5086
Marco Bakker
5235
Gerard Numeijer
5811
Harry Peper
5970
Hans de Jager
6017
Gerard Nijhuis
6688
André Schot
6927
Leo van der Poel
7185
Dirk Brugman
7316
Cees Mol
8424
Ineke v Wensem
8874
Klaas Poutsma
10153
André Helmhout
14962
Theo Boshoff
20670
Ben Schot
21944
Theo Ruig
23165
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Jubilea.
Jan de Bruin is 40 jaar lid van de club en ontvangt van de voorzitter een mooie herinnering.
En wenst hem nog vele mooie jaren bij de club.

14

Belangrijkste activiteiten 2014 en de toerkalender.
e
Nico Bouwes geeft een toelichting op de organisatie van de 40 MIOS rit. De beide
organisatoren Nico en Jan Geersing hebben eerder aangegeven hun werk over te willen
dragen en in eerste instantie was ook Ruud Middelburg daarvoor in beeld. Vanwege een
ernstige ziekte moet hij daarvan helaas af zien. Hij en zijn naasten wordt sterkte toegewenst.
Nieuwe kandidaten voor deze organisatie zijn Dirk Koolhaas en Jan Daas.
Theo Ruig geeft aan dat de Megarit ook dit jaar weer door gaat. De rit is bekend en de meeste
deelnemers zijn bekend.
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De organisatie van het Pinksterweekend van Jeffrey van der Putten is rond. Met tot nu 17
deelnemers.
Jan Ruig is nog bezig met de voorbereiding van de Quatrorit. Gaat dit jaar ook door met een
bijdrage vanuit Alkmaar. Na wegvallen van MAC Alkmaar zijn er nog enkele vrijwilligers voor dit
deel van de rit.
De grote buitenland MMM rit kent dit 16 deelnemers, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Nico Bouwes geeft aan dat er vanuit de club signalen zijn gekomen dat sommige leden graag
ook een meerdaagse rit zouden rijden maar dan met minder kilometers. Deze aanvulling in het
jaarprogramma wordt door de leden ondersteund en vrijwilligers worden gevraagd om dit te
organiseren.
De Ouwe Joekeldag gaat ook dit jaar door. Wim de Greef en Klaas Poutsma zijn bezig met de
voorbereiding.
Jan Geersing meldt dat de voorbereiding van het kampeerweekend in september loopt. De
accommodatie is al enige tijd geleden vastgelegd en de meeste aanmeldingen zijn binnen.
De CRT demo race gaat ook dit jaar door. Voor Arie is dit de laatste keer dat hij trekker is van
het evenement. Hij roept vrijwilligers op zich te melden voor de werkzaamheden op deze twee
dagen.
De voorzitter onderstreept de grot inzet van Theo Ruig bij het voorbereiden en uitschrijven van
de tourritten en spreekt zijn waardering daarover uit.
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Toekomstplannen.
De secretaris licht toe dat aandacht voor de toekomst nodig is om de club vitaal te houden. Het
aantal leden is nog niet direct een punt van zorg. Maar de gemiddelde leeftijd is hoog en in de
komende jaren leidt dit meer opzeggingen. Aanmeldingen zijn welkom en daarbij wordt
nadrukkelijk gemikt op jongeren. De vraag daarbij is hoe we deze jongeren kunnen bewegen
lid te worden. Dit vraagt inzet van alle leden, niet alleen de bestuursleden. Suggesties zijn
welkom.
Suggesties vanuit de vergadering:
• Inschrijfformulieren beschikbaar in het clubhuis bij open evenementen en aanwezige
rijders persoonlijk aanspreken
• Flyers rondsturen bij rijscholen in de omgeving.
• Organiseren van vaardigheidsritten met deskundige begeleiding.
• Optimaal gebruiken van sociale media
• Specifiek benaderen van vrouwen.
Aan de agenda voor de komende winterperiode wordt gewerkt door het bestuur. Voor een
mooie interessante invulling mogen, zo vindt de vergadering, incidenteel wel extra kosten
worden gemaakt. Die eventueel ook tot het heffen van entreeprijs kan leiden.
Aanbiedingen van organisaties om voor de leden cursussen/trainingen te geven worden nader
onderzocht, voorstellen worden door het bestuur voorgelegd aan de leden om vooraf de animo
te peilen.
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Rondvraag en sluiting.
Er wordt nog gediscussieerd over besluitvorming van het bestuur in relatie tot de bepalingen
van statuten en huishoudelijk reglement. Via deze notulen zal aanvullend (cursief) op die
specifieke vragen/opmerkingen worden ingegaan.
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Aandacht wordt gevraagd voor de mogelijkheid dat ongewenste personen met andere
bedoelingen lid worden van de vereniging en invloed krijgen op het beleid.
In de gemeente Hollands Kroon is een nieuwe motorvereniging opgericht?
Het bestuur is bekend met het gegeven dat dit voor kan komen en is alert. Beoordeelt de
aanmeldingen zorgvuldig en doet eventueel onderzoek/navraag naar de achtergrond.
Het is echter niet geheel uit te sluiten dat dit gebeurt.
Voorzitter Arie Bakker spreekt een woord van dank uit voor alle inzet van de leden/vrijwilligers
in het afgelopen jaar en hoopt op de inzet van velen in de komende periode.
Hij sluit om 23.45 uur de vergadering.

Secretaris:
Sjaak Schouten

Voorzitter:
Arie Bakker
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