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Volante jaarvergadering 2016 gehouden op 1 oktober 2016 
 
Aanwezig: ±40 leden 
Aanwezige Bestuursleden: Marjolein Kool, Jeroen van Gend, Roel Mangnus, Robert-Jan de Bree, 
Ad van Son en Sijmen Tielen. 
Afwezig met bericht: n.v.t. 

 

 
1. Opening: 

Roel opent de vergadering om 13:40 uur en heet iedereen welkom. 
Korte toelichting over de vereniging en waarom deze vergadering gehouden moet worden. 
 

2. Ledenbestand 
Ledenaantal blijft stijgen en dit werd inzichtelijk gemaakt middels een grafiek. Volante heeft mo-
menteel 893 leden in totaal. Volante bestaat reeds 8 jaar. Uitleg wordt gegeven over de wijzen van 
leden groei en werving. 
 

3. Terugblik Activiteiten 2015/2016 en 2016/2017 (Toelichting door Jeroen): 

 Najaarevent 2015 – Tachyon 

 Symposym MVO BE’ER 

 Jaarreünie (1990 – 1996) in combinatie met open dag van de HAN 

 Volante Rally 2016 

 Bedrijfsbezoeken: 

o Nootenboom (80 deelnemers) 

o Benteler geprobeerd, maar helaas waren er niet genoeg deelnemers om dit bezoek 

doorgang te geven. 

o Hyster-Yale in samenwerking met Yacht 

o DAF motorenlab in samenwerking met Yacht 

 Volante Motortoertocht 2016 

 Diploma-uitreikingen bij HAN Automotive (2x) 

 Volante Kart Cup 2016 

 Najaarsevent 2016 – Porsche Centrum Gelderland 

 

De activiteiten voor 2017 zullen tegen het einde van het jaar zo veel als mogelijk vastgelegd wor-
den en in de jaarkalender geplaatst worden. Ideeën zijn Rally, Motortoertocht en Kart Cup (mis-
schien een nieuwe locatie, optie’s en ideeen zijn welkom reeds geopperd Eefde, Lelystad of Ol-
denzaal). Ook in 2017 wil het bestuur  bedrijfsbezoeken houden waarbij aan VDL NedCar en Tesla 
gedacht wordt. Ingangen bij bedrijven en ideeën voor mogelijkheden voor bedrijfsbezoeken zijn 
meer dan welkom. 
 
Vanuit leden aangedragen: 

 Ford fabriek in Köln met een bustour (contactpersoon aanwezig en gegevens zullen wor-
den uitgewisseld). 

 Vraag over de mogelijkheid van een circuitdag, op dit moment geen scope is aangegeven, 
gezien de complexiteit voor het organiseren. 

 
4. PR (Toelichting door Robert-Jan) 

 75 jaar Autotechniek, komend jaar gevierd. 
o Combi met een circuitdag? Leeft bij de leden. 
o Activiteiten worden opgestart. 
o Volante gaat een rol spelen. 
o Zitting nemen in het comité. 

 Licht huidig activiteitencommissie toe in personen. 

 Geeft aan Volante leeft steeds meer. 
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 Sponsering onder de aandacht: 
o Toename in sponsorgelden. 

 Sponsering gebruiken voor Professionalisering (oa Rally en Kart cup). 

 Wat zit in de pijpleiding: 
o Opleiding dichterbij werkveld dichterbij vereniging. 
o Wat doen docenten om aan te sluiten. 

 Oproep voor PR Cie: functie van fotograaf / mediadeskundige. 
o Momenteel wordt deze functie veelal door Ad van Son uitgevoerd. 
o Hans Vosbeek: oude foto’s op vrijdag erg leuk. 

 
5. Financiën (Toelichting door Marjolein): 

De financiële situatie is stabiel. Het totale saldo is groeid door sponsering. Het incasseren van de 
contributie in 2016 is redelijk goed verlopen. 

 Reserveringen voor de toekomst zoals 75 jaar Autotechniek komend jaar. 

 Incasso verbetering doorgevoerd. 

 Contributie blijft gehanthaafd met € 10,-. 

 Vraag waar gaan we heen gezien het saldo groeit? Is er een top? Uitleg gegeven om uit-
gaven te kunnen doen en niet altijd overal veel sponsering automatisch volgt. 

 Vraag over contributie. Afgestudeerden eerste 2 jaar gratis lid. Lidmaatschap wordt gelijk 
ingevuld bij diploma uitreiking. Per lichting is het verschillend wat na 1,5 / 2 jaar blijft als be-
talend lid. 

 Vraag over het feit dat een aantal mensen (met name langer afgestudeerden) niet weten 
van Volante: Wat wordt gedaan om Volante in beeld te brengen bij voormalig afgestudeer-
de? Leden worden gemaild, maar o.b.v. de laatst bekende gegevens. Andere manier van 
benadering is lastig. Mond op mond reclame en verspreiding is zeer belangrijk. Het nieuwe 
jaarboek is voortaan via portal, per email zijn alle afgestudeerden benaderd en vervolgens 
zijn er nog eens 2000 brieven uitgestuurd naar de afgestudeerden waarvan geen email-
adres bekend is. Ook uit netwerken van de leden wordt het belang van uitleggen en toe-
lichten als zeer welkom gezien. 

 
6. Bestuur (Toelichting door Roel): 

Roel ligt de organisatie van Volante toe d.m.v. uitleg van het huidige bestuur en daarnaast een ac-
tiviteitencommissie, een PR-commissie en de kascommissie. 
Voor 2016/2017 wordt aangekondigd dat Volante opzoek is naar een nieuwe voorzitter en secreta-
ris. Opvolging voor direct contact naar school is belangrijk, op dit moment wordt dat door Ad van 
Son verzorgd in zijn positie. Opvolging wordt wel bekeken. 
Laatste jaar is Robert-Jan de Bree toegetreden als bestuurslid/voorzitter PR-cie. 
Dit jaar lopen de tweede termijn van penningmeester Marjolein Kool en voorzitter activiteitencom-
missie Jeroen van Gend af.  
Voor 2017 is een nieuwe kascommissie eveneens benodigd en is aangekondigd. 
Bedanken van Marjolein voor al haar diensten binnen het bestuur van Volante. In totaal 7 jaar. Mar-
jolein bedankt alle leden voor het vertrouwen. 
Vanuit het bestuur is Jelte Mollema voorgedragen als kandidaat voor de functie van Penningmees-
ter. Jelte geeft de aanwezigen kort info over zijn persoon en de relatie met Automotive en Volante. 
Jelte Mollema wordt in het bestuur verwelkomd en geaccordeerd door de aanwezige leden. 
Bedanken van Jeroen voor al zijn diensten en inzet de afgelopen 4 jaar. Jeroen bedankt de leden 
voor vertrouwen en nodigt andere uit tot toetreding van het bestuur voor eventuele toekomst. 
Vanuit het bestuur is Nieck Rengerink voorgedragen als kandidaat voor de functie van voorzitter 
activiteitencommissie. Nieck geeft de aanwezigen kort info over zijn persoon en de relatie met Au-
tomotive en Volante. Nieck Rengerink wordt in het bestuur verwelkomd en geaccordeerd door de 
aanwezige leden. 
Er zijn geen tegenkandidaten vanuit de leden naar voorgedragen. 
Er wordt nu al een beroep gedaan op de aanwezigen om te overwegen een functie op zich te ne-
men of na te denken over geschikte opvolgers. 
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7. Rondvraag: 

Geen verdere vragen vanuit de aanwezigen. 
 
 

8. Sluiting: 
Om 14.25 sluit Roel de vergadering en geeft het woord over aan Mark Wegh die het woord neemt 
om de aanwezigen te informeren over Porsche Centrum Gelderland. 


