
                     Verslag jaarvergadering ATC                                                                      

       afdeling s-Gravenhage  1 maart 2022                                                     
      

1: Opening door de Voorzitter: De voorzitter Ton Zuiderwijk opent 

de vergadering om 19.15 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken: Herman 
Abbenhuis heeft zich afgemeld voor de jaarvergadering. 

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2011:  
Deze werden mede door het gebruik van een PowerPoint presentatie helder en 
duidelijk verzorgd door ons bestuurslid Arie van Doorn, om vervolgens door de 
vergadering te worden goedgekeurd. 

4. Jaarverslag secretaris: Door de vergadering goedgekeurd. 
5. Jaarverslag penningmeester/ ledenbeheer:  

De penningmeester, Cees Spek geeft een toelichting op zijn opgestelde balans- 
Winst en verliesoverzicht – Overzicht resultaten rekening – 
Het budgetoverzicht 2021 en de begroting voor 2022.                                                                                   
Bij het leden beheer staat nog 1 niet-betaalde contributie open. 

6. Verslag kascontrole commissie: De kascommissie bestond 
uit Jan Tersteeg en Gé van Bentvelsen. Deze hebben de boeken gecontroleerd en in 
orde bevonden en geven de vergadering het advies om de penningmeester 
decharge te verlenen welke met een ondersteunend applaus door de vergadering 
werd gedaan. De nieuwe kascommissie werd samengesteld en dit zijn de heren 
Peter Broekhoven en Gerard Meijer. 

7. Het bestuur: Bestaande uit Voorzitter Ton Zuiderwijk, 
Secretaris/penningmeester/ ledenbeheer Cees Spek. Bestuursleden zijn Arie van 
Doorn en Henk van de Koolwijk zijn allen herkiesbaar. Jaap Overgaauw treedt af als 
bestuurslid en is niet herkiesbaar. Als kandidaat bestuurslid zijn wij in gesprek met  
Arjan van Doorn.  Cees Spek overlegt met hem over zijn functie in het bestuur. Hij wil 
er nog even over nadenken en wij hopen hem te kunnen gaan begroeten als mede 
bestuurslid. Het zou een welkome aanvulling zijn. 
8. Van het bestuur: Verzoek of er iemand bereid is om met de voorzitter 
Ton Zuiderwijk mee te gaan naar de algemene hoofdbestuursvergadering op 7 mei 
a.s.   



9. Lezingen: Het wordt steeds moeilijker om iemand of een bedrijf te vinden 
die bereid is om een lezing te geven voor onze club. Aan de aanwezige wordt 
verzocht ons daarbij behulpzaam te willen zijn.   

10. Rondvraag: Er zijn geen vragen  

11. Sluiting: om 19.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

Aansluitend een bijzonder interessante lezing gehouden over 
elektrisch rijden en hoe we daar als technici mee om kunnen 
gaan door Arjan van Doorn. 

   Verslag: Henk van de Koolwijk  

  


