
Verslag Jaarvergadering donderdag 26 januari 2017 
 

1.Opening door de voorzitter. 

Voorzitter Ton Zuijderwijk open de vergadering en heet 

de 10 aanwezige leden en de 3 overige bestuursleden van 

harte welkom. 

  

2. Mededeling en ingekomen stukken. 

Er zijn afzeggingen voor deze bijeenkomst: 

Dhr. Dullard, Jan Tersteeg. 

Tom van der Zeijden en Ton Rampaart (ziek gemeld). 

 

De heer Abbenhuis heeft het bestuur een e-mail gestuurd waarin hij aangaf dat de agenda 

minimaal 4 weken voor de vergadering in zijn bezit had moeten zijn en dat de vergadering 

niet door mocht gaan. De heer Plugge gaf aan dat dit inderdaad in de statuten staat en dat het 

zo moet gebeuren. Het bestuur heeft aangegeven dat ze het weten maar dat er om moverende 

redenen gekozen is om de vergadering nu te laten plaatsvinden. Natasja geeft aan dat ze het 

jammer vindt dat de heer Abbenhuis niet aanwezig is om dit uit te kunnen leggen. 

 

3. Jaarverslag van secretaris. 

Als jaarverslag werd een Powerpoint presentatie 

getoond over de lezingen van 2016. 

De vergadering was akkoord. 

 

4. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2016. 

Tekstueel en inhoudelijk goed bevonden. 

 

5. Rekening en verantwoording van de 

penningmeester/Ledenbeheer 

De penningmeester verklaarde de getallen in: 

 De balans. 

 Het winst en verlies overzicht. 

 Overzicht van resultaten rekening 2016. 

 Gudgetoverzicht 2016 en begroting 2017. 

 

De vergadering gaf aan dat op de begroting de post: 

 Excursie verhoogt moet worden naar € 1100,00 

 De beamer verhogen naar € 800,00. 

Het werd door de penningmeester overgenomen. 

 

 

In het Ledenoverzicht gaf  C. Spek, als ledenbeheerder, 

informatie over de aantallen.  

In het overzicht was ook aangegeven dat de werkgevers 

RDW, ANWB, DEKRA en IBKI het lidmaatschap voor 

hun medewerkers verzorgen. 

 



 

6. Verslag kascommissie. 

De commissie bestaande uit: Dhr. G. Meijer, dhr. P. Broekhoven hebben de boeken 

gecontroleerd en zijn geen onduidelijke posten tegen gekomen. Een demonstratie van het 

programma waarmee de penningmeester werkt gaf de 

kaskommissie een duidelijk beeld hoe e.e.a. wordt 

verwerkt. Ze adviseren de ledenvergadering de 

jaarrekening goed te keuren en verleent decharge. 

 

De leden voor kascommissie 2017:  

Gerard Meijer en Frans Bürmann. 

Peter Broekhoven is reserve. 

 

7. Het bestuur: 

Het voorstel van het bestuur luidde: 

 

Voorzitter:  Ton Zuijderwijk (aftredend / herkiesbaar)  

Secretaris:  Natasja Reule  

Penningmeester: Cees Spek (aftredend / herkiesbaar)  

Ledenbeheer: Cees Spek (aftredend / herkiesbaar)  

Vice voorzitter: Cees Spek (aftredend / herkiesbaar)  

Bestuurslid:  Henk v.d. Koolwijk (aftredend / herkiesbaar)  

Bestuurslid:  Tom v.d. Zijden (aftredend)  

Bestuurslid:  Richard Göbel (aftredend) 

Voorstel:  Arie van Doorn (verkiesbaar als bestuurslid)  

 

De vergadering laat door handopsteking zien dat de 5 bestuursleden zijn geaccepteerd voor 

hun functie: 

 

Ton Zuijderwijk:  Voorzitter. 

Natasja Reule:  Secretaris. 

Cees Spek:   Vice voorzitter, penningmeester en ledenadministratie. 

Henk van de koolwijk: Algemeen bestuurslid 

Arie van Doorn:   Site beheerder. 

 

8. Voorstellen voor deelneming aan algemene hoofdbestuursvergadering. 

Ton Zuijderwijk krijgt van de vergadering de volgende onderwerpen mee: 

 

A. Is het niet mogelijk om 3 grote landelijke lezingen te houden over de elektrische auto en 

de gevolgen voor de branche. 

Het is toch de doelstelling van een vaktechnische club zoals de ATC. 

 

B. De organisatie organiseert dure reizen naar het buitenland. Kunnen ze geen tript in 

Nederland houden. 

 

C. Wat is de rede waarom de contributie is verhoogd? 

 



9. Jubilarissen 

De voorzitter kon de heer van Velzen het speldje voor het 

25 jarig lidmaatschap overhandigen. 

 

 

 

10. Rondvraag. 

Frans Bürmann vraagt om een lezing over hybride 

voertuigen onder het motto: 

 “Zoek de verschillen” 

 

Nico Plugge neemt als laatst het woord en dankt het bestuur voor haar inzet. 

 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezige, sluit met een klap met zijn 

hamer de vergadering en nodigt, net als vorig jaar, een ieder 

uit voor een drankje op rekening van de club.  

 

Onder het genot van een drankje werd in een gezellige sfeer 

de avond besloten. 

 

 

De geplande  lezing ”De grootste Milieucrisis” kon door 

ziekte van Ton Rampaart niet doorgaan. 

 

 

 

 

Voor foto’s en verslag: 

 

 

Arie van Doorn 


