
11 februari 2016: Algemene ledenvergadering 2016

De Ledenvergadering is gehouden op 11 februari 2016 in de Kastanjehof te Kwintsheul

In volgorde van de agenda:

1.Opening.
Voorzitter Ton Zuijderwijk open de vergadering en heet de 17 aanwezige leden van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn afzeggingen voor deze bijeenkomst door:
Dhr. H. Boot.
Dhr. T. Jansen.
Dhr. Hoogendijk (25 jarig jubileum speldjes wordt nagestuurd?)
Dhr. P. Broekhoven ( maar hij kwam toch)
Dhr. H. Eits (wel voor de lezing)
Dhr. A. Wagenaar (komt Later.)

Het hoofdbestuur laat weten dat het lidmaatschapsgeld van de ATC voor een ieder even hoog is. Er is geen verlaging 
voor ouderen. Wel wordt gedacht een lidmaatschap zonder het AMT.
Verder komen er weinig berichten binnen.

3. Jaarverslag van de secretaris.
Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De voorzitter concludeert dat dit aangeeft dat men 
tevreden is met de gang van zaken.

4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2015.
Tekstueel en inhoudelijk goed bevonden.

5. Rekening en verantwoording van de Penningmeester/Ledenbeheerder.
De penningmeester toont, met het programma waarmee hij het e.e.a. beheert, op het scherm de verantwoording 
rekeningen.
De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op het getoonde.

Het leden aantal bedroeg op 1 januari 2015 134, door uit- en inschrijving leidde dit tot 132 leden op 31 december 2015. 
Op 1 januari 2016 zijn dat er 130 geworden door het uitschrijven van 2 niet betalende leden.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie die gevormd was door: P. Broekhoven en T. Rampaart hebben de boeken gecontroleerd en dachten 
een onduidelijke post te hebben gevonden. Dit bleek een gezamenlijke boeking te betreffen waarna het geheel is 
goedgekeurd.

Leden voor de kascommissie 2016:
Dhr. G. Meijer, dhr. P. Broekhoven en reserve dhr. N. Plugge.

7. Het bestuur.
Naast de functie van penningmeester en ledenbeheer/ secretaris deed dhr. Spek tijdelijk ook het secretariaat. Daar is nu  
Natasja. Reule voor gevonden. De aanwezige leden hebben door handopsteking haar functie geaccordeerd.
De overige bestuursleden blijven zitten.

Samenstelling van het bestuur is hierdoor:
Voorzitter: Ton Zuijderwijk.
Secretaris:  Natasja Reule.
Penningmeester: Cees Spek.
Ledenbeheer: Cees Spek.
Bestuurslid: Henk Koolwijk.
Bestuurslid: Tom v/d Zijden.
Site beheer: Richard Göbel.

Het site beheer doet Richard Göbel dit jaar nog en de voorzitter heeft Arie van Doorn op het oog om hem op te volgen.



8. Voorstel voor deelneming aan algemene hoofdbestuursvergadering.
Omdat er nog geen berichten/voorstellen van het hoofdbestuur zijn, kan er nog niet gereageerd worden. Wanneer er 
informatie komt wordt dit via de site bekend gemaakt.
Dhr. N. Plugge reageert dat deze bijeenkomsten wel volgens de reglementen  behoren, maar twijfelt aan de uitvoeringen 
er van.

9. Jubilarissen.
De jubilarissen: van Dorp en Hogendijk waren niet aanwezig, waardoor het felbegeerde speldje niet kon worden 
uitgereikt.

10. Rondvraag.
Een vraag over de wel zeer lage kosten van het secretariaat op de begroting, werd verklaart door de penningmeester; 
door het niet meer per post verzenden van uitnodigingen, is vermeld bedrag toereikend.

Het hoofdbestuur van ATC was niet echt zichtbaar op ATC-live. Volgens Jan Tersteeg waren ze inderdaad slecht 
zichtbaar, maar wel aanwezig.

In het AMT-blad staat nog steeds het telefoonnummer, voor contact met afdeling ’s-Gravenhage, van dhr. Abbenhuis. 
Volgens Arie van Doorn gaat een wijziging het simpelst via Richard Göbel. Die heeft al contact met AMT.
Hij kan het nieuwe nummer (van Natasja Reule) doorgeven.

Voor de excursie van 18 maart zijn nog enkele plaatsen. Leden hebben voorrang op introducés. Met introducés wordt de 
bus gevuld om de prijs laag te houden

De nieuwjaarsreceptie van 2016 was een succes. De voorzitter stelt voor om dit volgend jaar weer bij Mercedes 
museum van Teun Stolze in Maasdijk te doen. De kosten voor deze locatie waren n.l. zeer laag.

11. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezige, sluit met een klap met zijn hamer de vergadering en nodigt een ieder voor een 
drankje op rekening van de club. 

12. Pauze.
Zoals altijd is dit weer het moment dat er gezellig in groepjes gesprekken ontstaan en werd de apparatuur in orde 
gebracht voor de lezing.



13.Start lezing Voertuigbewegingen door dhr. Atte Roskamp.

Atte begon zijn verhaal over Ollie Morris (overleden in 1961) 

die met het begin van o.a. Rolls Royce en hun
slogan: “ Geen paard en koetsier” de mobiliteit heeft beïnvloed.

Met de bekende plaatjes o.a. van de oude (BE)VAM boeken werd ons de basiskennis 
over voertuigbeweging, dynamische asbelasting opgefrist.

Het verschil en de invloed op onder- en overstuur door winter/zomerbanden, 
rubbercompound, bandenmaat en de daardoor veranderende drifthoek, was o.a. 
aanleiding tot discussies.
De lezing ging zich daarna meer verplaatsen naar de autosport onderwerpen waarbij de effecten in wielophanging, 
stuurinrichting, uitlijning, vering, schokdempers, stabilisator, en wielgeometrie aan de orde kwamen.

Hoe ga je aan autosport beginnen met een kaal chassis en de daarna nodige acties als doorlassen, kooi inbouwen, 
gewichtverdeling of neem je b.v. een BMW van € 379.00,00.
Tel je € 1500,00 tot € 2000,00 per weekend.
En dat met 8 à 10 races per seizoen.

Kortom het was weer eens een bijeenkomst waar veel herkenbaar feiten en kennis rede was voor levendige discussies in 
pauze en na de lezing.

De voorzitter heeft voor de lieve dame met een glimlach achter de bar een mooie bos witte rozen, als dank voor haar 
inbreng, ook weer deze avond. 

Voor verslag en foto’s:

Arie van Doorn


