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Notulen Algemene Vergadering 2009 d.d. 10-10-2009 
Aanwezig:  Barend Lambrechtsen(vz), Reinier Regter, Hans Vosbeek, Marc Blom 
    Marjolein Kool, Mark Nijenboer, Peter-Paul Nijhuis en Hillie Bruens 
Afwezig wegens andere werkzaamheden op deze Volante bijeenkomst: Ad van Son 
 
Locatie: Lokaal: AU 3.12 - HAN HTS-Autotechniek 

 
Agenda: 
1. Opening (12:30 uur) 
2. Toelichting samenstelling huidig bestuur incl. subcommissies  

 activiteitencommissie 

 PR-commissie 

 kascommissie 
3. Doelstellingen van de vereniging  
4. Activiteitencommissie  

 terugblik op 2009  

 vooruitblik naar 2010  
5. PR-commissie  

 werving van nieuwe Volante-leden 

 sponsoring van Volante vanuit het bedrijfsleven 

 communicatie met leden 
6. Financiën  

 jaarrekening 2008 en 2009 

 akkoordverklaring door kascommissie  
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden  
8. Rondvraag 
9. Sluiting  

 
1. Opening:  
 Om 12.35 uur opent Barend Lambrechtsen de vergadering, verwelkomt alle aanwezigen en bedankt ze voor 
 de betrokkenheid met de alumnivereniging Volante. 
 
2. Toelichting samenstelling huidig bestuur incl. subcommissies: 

 activiteitencommissie 

 PR-commissie 

 Kascommissie 
Op de dia’s 3 en 4 (zie bijlage) is de samenstelling van het huidige bestuur weergegeven. 

 
3. Doelstelling van de vereniging: 

De vereniging heeft ten doel (dia 5 van de bijlage) 

 Het contact tussen de oud-studenten van de opleiding Autotechniek te bevorderen, de band tussen de 
Hogeschool en oud-studenten in stand te houden en te versterken en de dienstverlening tussen deze 
laatsten te stimuleren; 

 Door intensief contact met en tussen oud-studenten en hun bedrijven, het netwerk van de leden en de 
hogeschool uit te breiden; 

 Het bieden van de mogelijkheden aan de leden om een netwerk op te bouwen ter bevordering van 
hun loopbaanontwikkeling; 

 Een monitoringsinstrument te bieden om de opleiding up-to-date te houden; 

 De opleiding een marketinginstrument te bieden om zich een onderscheidend vermogen te geven; 

 Het bevorderen van de groei en uitstraling van de hogeschool. 
De vereniging tracht haar doel te bereiken: 

 Door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden; 

 Door het onderhouden van contact met de Hogeschool; 

 Met alle overige wettige middelen. 
Doelstelling aantal leden: 
De doelstelling betreffende het aantal leden is ruimschoots gehaald. Eén jaar na de oprichtingsdatum, 21-10-
2008) zou het aantal leden 300 moeten bedragen. Op 10 oktober 2009 bedraagt het totaal aantal leden 400. 
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4. Activiteitencommissie:  
 Terugblik op 2009; Op dia 6 is te zien welke activiteiten inmiddels hebben plaatsgevonden.  
 De gehouden enquête heeft een duidelijk beeld gegeven van de activiteiten waaraan de leden behoefte 
 hebben.  

Vooruit blik naar 2010; 
De activiteitencommissie houdt terdege rekening met de uitslag van de enquête betreffende de activiteiten in 
2010 (zie dia 8). 
 

5. PR-commissie:  

 werving van nieuwe Volante-leden 

 sponsoring van Volante vanuit het bedrijfsleven 

 communicatie met leden 
De PR-commissie wil dit jaar de website verreiken met een digitale nieuwsbrief. Deze dient 1 x per 3 maanden 
uit te komen.  
Tevens wil de commissie het bijwonen van afstudeerzittingen door alumnileden bevorderen, waardoor de 
huidige studenten meer zicht krijgen op het bestaan van de vereniging. 
 

6. Financiën: 
 Door de eerste financiële donatie ad € 6000,00 als startkapitaal geschonken door de HAN was het mogelijk 

om de alumnivereniging op te richten. Ook worden de vergaderruimtes door de HAN ter beschikking gesteld 
en de uren die Ad van Son en Hillie Bruens aan deze vereniging besteden. 

 Verdere inkomsten bestaan uit de contributie die 1x per 2 jaar geïnd wordt.  
 Momenteel is er een bedrag van € 11000,00 in kas. Hiervan moeten de kosten van vandaag nog afgetrokken 

worden.  
 De kascommissie gaat akkoord en de documenten: rapport inzake de jaarrekening 2008 en rapport  inzake de 

jaarrekening 2009 zullen na ondertekening worden gepubliceerd op de site. 
 

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden: 
 De voorzitter Barend Lambrechtsen stelt zijn functie beschikbaar. Hij is door zijn werkzaamheden niet meer in 
 staat om tijd aan de vereniging te besteden. Reinier Regter heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie.  
 Stemming volgt: 20 voor en 2 neutraal. 
 Reinier Regter legt zijn functie als secretaris neer en Hans Vosbeek heeft zich beschikbaar gesteld. 
 Stemming volgt: 20 voor en 2 neutraal.  

De vereniging dient nog uitgebreid te worden met nieuwe bestuursleden en 1 lid kascommissie. Jammer 
genoeg hebben nog geen personen zich gemeld voor deze functies. 
 

8. Rondvraag: 
 Opmerkingen uit de zaal:  

 Complimenten voor het duurzaamheidsymposium. 

 De vereniging en deze vergadering hebben een professionele uitstraling. Hierdoor wordt veel 
vertrouwen in het voortbestaan van de vereniging weergegeven. Complimenten hiervoor. 

  
9. Sluiting 
 Om 13.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch. 
 
 
 
 
Hillie Bruens 
19 oktober 2009 

 
Akkoord, 
 
 
 
 
R. Regter H. Vosbeek 
Voorzitter secretaris 
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Presentatie Algemene Vergadering 2009 
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