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Notulen Algemene Leden Vergadering 2013 d.d. 12-10-2012 

 

Aanwezig:  Reinier Regter, Hans Vosbeek, Marjolein Kool, Koen Lau, Ad van Son, Jeroen van Gend, 
Roel Mangnus, Sijmen Tielen en 50 Alumnileden 

Locatie: Saker Sportscars, Etten-Leur 

Agenda 

1. Opening 
2. Samenstelling bestuur 
3. Ledenbestand 
4. Terugblik activiteiten 2013 
5. Update Activiteitencommissie en PR-commissie 
6. Financiën 
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

1. Opening 

Reinier Regter heet, om 13.12 uur, alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 Reinier Regter  Voorzitter 

 Hans Vosbeek Secretaris 

 Marjolein Kool Penningmeester 

 Jeroen van Gend Bestuurslid, voorzitter Activiteitencommissie 

 Koen Lau  Bestuurslid, voorzitter PR-commissie 

 Ad van Son  Bestuurslid 

- Samenstelling Activiteitencommissie: 

o Jeroen van Gend (voorzitter) 

o Pim Jansen 

o Ronald Verheggen 

o Remco Wonink 

o Wilco Beijer (Rally) 

- Samenstelling PR-commissie: 

o Koen Lau (voorzitter) 

o Luuk Potze 

o Marcel Zuidgeest 

- Kascommissie 

o Jan Hesseling 

o Bert de Graaff 
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3. Ledenbestand 

- Volante is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met 786 leden. De grootste Alumnivereniging van 
de HAN. 

4. Terugblik 2013 

- Reinier geeft een toelichting op de evenementen van afgelopen jaar: 

o Najaarsevent; Automotive Design, Brummen 

o Bedrijfsbezoeken bij: 

 Terberg Benschop, Benschop 

o De Volante Rally 2013, omgeving Ede 

o Diploma uitreiking, HTS Autotechniek (2x in 2013) 

5. Update Activiteitencommissie en PR-commissie 

- Activiteitencommissie: 

o De uitslag van de uitgestuurde enquête t/m september 2013 is gepresenteerd. Punten waar 
komend jaar naar gekeken gaat worden zijn: 

 Activiteiten: mogelijkheden voor een reünie, excursies met de inslag van techniek 

 Toegang tot gegevens van afgestudeerden op een interactieve wijzen toegankelijk 
maken 

o Geplande activiteiten voor 2014: 

 Volante Rally 2014 

 Najaarevent i.c.m. bedrijfsbezoek 

 Bedrijfsbezoeken 

- PR-Commissie: 

o Activiteiten 2013/2014: 

 Ledencommunicatie middels nieuwsbrieven 

 Social Media activeren om leden te informeren 

 Jaarreunie 

 Sponsoring 

6. Financiën 

- De financiële situatie is getoond aan de leden. De vereniging beschikt momenteel over een gezonde 
financiële basis. 

- De contributie blijft gelijk. (2013: € 10,-) 
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7. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

- Reinier bespreekt het bezettingsschema van Volante zoals deze vanaf 2009 eruit heeft gezien. Per 
vandaag leggen Reinier en Hans hun functie binnen de vereniging neer. Dit i.v.m. hun huidige aantal 
jaren, welke 4 jaar bedraagt in totaal. 

- Er zijn voor de functie van voorzitter en secretaris 2 nieuwe personen gevonden die zich beschikbaar 
hebben gesteld. Er zijn hiervoor een aantal aankondigingen eerder uitgezet. De beschikbare 
kandidaten zijn: 

o voorzitter functie: Roel Mangnus 

o secretaris functie: Sijmen Tielen 

- Roel en Sijmen geven tekst en uitleg over zich zelf. Vervolgens wordt er gestemd. Uitslag van de 
stemming is: 1 blanco en de overige aanwezige stemmen zijn met “ja” beantwoord. 

8. Rondvraag 

- Roel Mangnus laat weten dat het bestuur open staat voor suggesties voor bedrijfsbezoeken. Hierbij 
geeft Hessel van Oirschot aan dat Tesla wellicht een mogelijkheid is. 

- Er werd een vraag nog gesteld over het toegankelijk maken van gegevens van afgestudeerden. 
Hierop laat Ad van Son weten dat de HAN in zijn algemeenheid bezig is om hier een digitaal platform 
voor te ontwikkelen. Echter wordt hierbij goed onderzocht dat de gegevens zeer goed beschermt zijn. 
Daardoor is deze mogelijkheid tot op heden niet beschikbaar. 

- Leo Kranenbeek bedankt de voormalig bestuursleden Reinier en Hans. Verder spreekt hij uit het 
vertrouwen in hun opvolgers. 

- Ad van Son bedankt dan geheel namens de Volante vereniging Reinier en Hans voor hun inzet voor 
Volante en overhandigt de heren een oorkonde, bloemen en een cadeau gezamenlijk met Marjolein. 

9. Sluiting 

Roel Mangnus sluit als nieuwe voorzitter de vergadering om 13.58 uur. Daarna volgt een toelichting op 
het programma van de dag. 


