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Volante jaarvergadering 2017-2018 gehouden op 29 September 2018 
 
Aanwezig: 22 leden, 1 lid later aanwezig  
Aanwezige Bestuursleden: Bertram Padmos, Ad van Son, Jelte Mollema, Nieck Rengerink  Bauke 
Scholten en Frans Berkien 
Afwezig met bericht: n.v.t. 

 

 
1. Opening: 

Bertram opent de vergadering om 13:23 uur en heet iedereen welkom. Tevens wordt er een wel-
komstwoord gedaan door Bertram. De agenda wordt gepresenteerd en toegelicht. 

 
2. PR&AC Commissie 

- In het afgelopen jaar heeft er een samenvoeging van PR&AC commissie plaatsgevonden, en 
zijn er deelcommissies opgezet voor het organiseren van activiteiten. 

- Overdracht werkzaamheden van Ad van Son: 
Beheer Facebook account 
Beheer Volante themasite onder HAN, maar heeft de voorkeur om onafhankelijk van HAN te 
kunnen uitvoeren. 

- Sponsering: Voor 2018 is Terberg als verenigingssponsor verbonden aan Volante en daarmee 
hoofdsponsor van de rally, motortoertocht en de kartcup. Volante verzorgt zichtbaarheid van 
Terberg en een link naar vacatures van Terberg 

 
 

3. Terugblik Activiteiten 2017/2018 en plannen 2018/2019 (Toelichting door Nieck en Bauke): 
Toelichting gegevens aan de volgende evenementen die zijn ontplooid in 2017/2018: 

 Volante Eifel Rally 2018, 2-daags evenement. Groot succes mede dankzij grote inzet van 

Marcel Zuidgeest tbv het verkrijgen van sponsoren. 

 Kartcup 2018 dit jaar met 20 equipes, met aansluitende BBQ is als een groot succes ervaren. 

 Bedrijfsbezoeken: 

o Pal-V 

o Terberg 

 Volante Motortoertocht 2018 met dank aan de organisatie van Ton Hermus 

o Vrijwilligers worden nog gevraagd voor de organisatie van volgend jaar 

 Diploma-uitreikingen bij HAN Automotive (2x) 

 Najaarsevent/Ledenvergadering 2017 – Van Amersfoort Racing 

 

Voornamelijk de Eifel Rally is ervaren als een groot succes mede dankzij de internationale opkomst. 
Start vanuit Landgraaf richting de Eifel, waar overnacht werd in Altenahr. Waar ook ‘s avonds de deel-
nemers elkaar goed vonden. Op dag twee werd weer een mooie route gemaakt terug richting verza-
melplaats Tegelen. 
 
De diploma-uitreikingen van HAN Automotive, levert de vraag op of iedereen automatisch lid wordt. 
Jelte licht toe, dat de meeste mensen gratis lid worden zonder verlenging en dat ze als lid van Volante 
verloren gaan na het eerste gratis jaar. Er lijken meer afgestudeerden zich niet aan te melden (20 van 
de 80) De noodzaak van aangesloten zijn bij een netwerk speelt momenteel misschien minder. Na be-
halen van diploma blijkt connectie houden met HAN geen wens van de afgestudeerden. Er wordt over-
wogen hoe hier beter op ingespeeld kan worden. 
 
De activiteiten voor 2019: De vaste waarden blijven behouden, volgend uit de ledenenquête: Kartcup, 
motortoertocht, rally en bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden er plannen gemaakt voor het organiseren 
van een reünie en zal er aansluiting gezocht worden bij lezingen en symposiums op de HAN. 
Een vraag over de activiteiten en of er reeds actie wordt ondernomen om huidige studenten in contact 
te brengen met Volante, dit omdat Volante  onder afstudeerders/studenten weinig bekendheid heeft. 



                                                                                           
Alumnivereniging HTS-Autotechniek    

1-10-2018 Frans Berkien Pagine 2 

Er zal gekeken moeten worden naar eerder contactmomenten tussen Volante en studenten, dit wordt 
onderzocht en kan bijv door het gezamenlijk bijwonen van lezingen.  
Een andere vraag betreft hoe wij als Volante een reünie gaan vormgeven, dit omdat bij voorgaande 
versies de opkomst relatief laag was. Er wordt gedacht om de reünie te koppelen aan een thema dat 
ook voor de alumni interessant is. Er wordt nog kort gesproken over het bereiken van afgestudeerden 
in relatie met de AVG, en dat niet eenvoudigweg iedereen aangeschreven kan worden. Daarnaast 
wordt geopperd dat het minder geïnteresseerd zijn in de Alumnivereniging ook een luxe probleem kan 
zijn, aangezien de noodzaak van netwerken er minder is. 
 
4. Ledenbestand 
Het ledenaantal van Volante blijft stijgen en dit werd inzichtelijk gemaakt middels een grafiek. Volante 
heeft momenteel 914 leden in totaal en waarvan 759 betalende leden. Uitleg wordt gegeven over de 
wijzen van leden groei en werving en waarom er een verschil zit tussen betalende leden en niet beta-
lende leden. Nieuwe leden zijn met name pas afgestudeerde en deze ontvangen eerst een paar jaar 
gratis lidmaatschap, die vervolgens omgezet kan worden of automatisch wordt omgezet naar een be-
talend lidmaatschap. Hiermee wordt de kans geboden om te zien wat Volante kan beteken voor hen 
na de studietijd. De ontwikkeling van 2018: 

 29 nieuwe leden 

 12 opzeggingen 

 7 uitschrijvingen 
Conclusie Volante is een groeiende vereniging tot nu toe elk jaar weer, maar dat de groei afvlakt, het 
aangesloten houden van net afgestudeerden is een aandachtspunt. 
 
Er wordt gevraagd of onderzocht is wat de reden van uitstroom is: dit wordt door Jelte bij ieder geval 
nagevraagd. Er wordt verwondering uitgesproken dat er met de slechts beperkte contributie toch zo 
weinig aanwas is. Hierin ook de wens om mogelijk uit te zoeken wat de reden hierachter is. 
Er wordt vanuit Volante aangegeven dat de connectie met de HAN erg belangrijk is, om juist onder do-
centen het belang te laten leven. 
 
5. Financiën (Toelichting door Jelte): 
De financiële situatie wordt medegedeeld aan de aanwezige leden. De financiële situatie laat zien dat 
de vereniging is gegroeid. Het totale saldo is besproken en getoond. De volgende activiteiten zijn on-
dernomen op financieel gebied in 2017: 

 De kosten en opbrengsten lagen beter in lijn, o.a. door grotere uitgaven vanwege 10-jarig be-
staan Volante (rally en kartcup waarin groter is uitgepakt) 

 Kosten drukwerk mede doordat dit door de HAN werd doorbelast, kosten najaarsevenement 
VAR.  
Er wordt de opmerking gemaakt dat voorheen het najaarsevenement echter altijd meer kosten 
met zich meebracht, daar het extern georganiseerd werd.  

 Contributie is gehandhaafd met € 10,-. Dit geldt tevens voor 2019. 

 Conclusie is dat er een betere balans tussen inkomsten en uitgaven is ontstaan. 

 De uitschrijvingen hebben gezorgd voor een daling, maar er is wel contact opgenomen met de 
betreffende personen om de reden van uitschrijving te achterhalen (Dit was eveneens een 
vraag vanuit een van de aanwezig leden). 

 De kascommissiecontrolecommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd met daar-
bij een vraag over de hogere uitgaven voor het najaarsevent bij VAR. 

 
Als laatste zijn de resultaten per gebeurtenis in detail doorgesproken en en daarmee de balans opge-
maakt. En er wordt gestemd voor decharge, de leden zijn hiermee akkoord. 
 
6. Privacyverklaring Volante (Jelte) 
Volante heeft in lijn met de AVG wetgeving een privacyverklaring opgesteld om te borgen/vast te leg-
gen hoe er omgegaan wordt met de privacygegevens van de leden. Dit document is op de website 
van Volante te vinden. De vraag komt in hoeverre privacyverklaring in strijd is met de basisfunctie van 
Volante, namelijk het in contact komen met elkaar en elkaar leren kennen, wat niet betekent dat alle 
gegevens open en bloot komen te liggen, maar werkgever e.d. kunnen juist bevorderlijk werken. Hier-
omtrent zal overwogen worden hoe hier inhoudelijk verder mee om te gaan. 
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7. Bestuur (Toelichting door Bertram): 
 

Huidig bestuur, nieuwe structuur commissies en opvolging: 
 
Als erelid en onderdeel van het bestuur van Volante zal Ad van Son eind dit jaar terugtreden. Bertram 
bedankt hem voor zijn enorme inspanningen. 
 
Ook Nieck zal als voorzitter van de activiteitencommissie terugtreden, hij heeft het termijn van twee 
jaar volbracht. Bertram bedankt hem hartelijk voor zijn inspanningen in de afgelopen jaren. 
 
Erik van Walsum zal toetreden al algemeen bestuurslid als voorzitter van de activiteitencommissie 
Er is geen bezwaar vanuit de leden met het toetreden van Erik van Walsum. 
 
Jelte bedankt de huidige kascommissie, ondanks afwezigheid van Bert en Jan. Het voornemen is om 
meer roulatie te laten plaatsvinden. Om deze taak steeds voor een termijn van twee jaar te laten zijn 
waarbij er na 1 jaar wisseling van één van de leden plaatsvindt, zodat het nieuwe lid weer ingewerkt 
kan worden. Voor 2018 heeft Remco de Ruiter zich beschikbaar gesteld. Ook Sijmen Tielen stelt zich 
tijdens de vergadering beschikbaar om hieraan deel te nemen. 
 
 
8. Rondvraag: 
Bertram bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
Reinier Regter doet het aanbod om vanuit zijn deelname aan ACE een bijdrage te leveren aan verste-
viging van de banden HAN-ACE-Volante. 
Marjolein Kool oppert dat op technische mensen te enthousiasmeren voor bijeenkomsten het een idee 
kan zijn om richting workshops te denken. 
Ook wordt geopperd om na te denken over het elkaar laten vinden van leden van Volante, bijvoor-
beeld bij het bezoeken van automotive gerelateerde beurzen, nu bezoeken leden vaak individueel of 
vanuit het bedrijf waar zij werkzaam zijn, een beurs terwijl hierin gezamenlijk opgetrokken zou kunnen 
worden.   

 
9.Sluiting 
Bertram sluit de vergadering 


