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Volante jaarvergadering 2018 gehouden op 7 oktober 2017 
 
Aanwezig: 25 leden, 4 leden later aanwezig op basis van melding, 2 afmeldingen ontvangen 
Aanwezige Bestuursleden: Roel Mangnus, Robert-Jan de Bree, Ad van Son, Jelte Mollema, Nieck 
Rengerink en Sijmen Tielen. 
 

 
1. Opening: 

Roel opent de vergadering om 13:11 uur en heet iedereen welkom. Tevens wordt er een wel-
komstwoord gedaan door Van Amersfoort Racing. 
Roel geeft een korte toelichting over de vereniging en waarom deze algemene leden vergadering 
gehouden moet worden. De agenda wordt gepresenteerd en toegelicht. 
 

2. Ledenbestand 
Het ledenaantal van Volante blijft stijgen en dit werd inzichtelijk gemaakt middels een grafiek. Vo-
lante heeft momenteel 893 leden in totaal en waarvan 749 betalende leden. Uitleg wordt gegeven 
over de wijzen van leden groei en werving en waarom er een verschil zit tussen betalende leden en 
niet betalende 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 betalend lidmaatschap. Hiermee wordt de kans geboden om te zien wat Volante kan be-
teken voor hen na de studietijd. De ontwikkeling van 2017: 

 44 nieuwe leden 

 6 opzeggingen 

 15 uitschrijvingen 
Conclusie Volante is een groeiende vereniging tot nu toe elk jaar weer. 
De ledenadministratie is dit jaar flink opgeschoond en gekoppeld met een mailinglijst en het incas-
sobestand. Hiermee sluit alles op elkaar aan. 
 

3. Terugblik Activiteiten 2016/2017 en plannen 2017/2018 (Toelichting door Nieck): 
Toelichting gegevens aan de volgende evenementen die zijn ontplooid in 2017: 

 Najaarevent 2016 – Porsche Centrum Gelderland 

 Volante Rally 2017 

 Bedrijfsbezoeken: 

o Mitsubishi Turbochargers 

o Terberg Specials staat in de planning voor 21 november 

 Geen Volante Motortoertocht 2017 – de planning is om deze in 2018 weer te doen. Animo 

voor de toertocht dit jaar was zeer laag waardoor we genoodzaakt waren deze af te gelasten. 

 Diploma-uitreikingen bij HAN Automotive (2x) 

 Volante Kart Cup 2017 

 Najaarsevent 2017 – Van Amersfoort Racing 

 

De activiteiten voor 2018 zullen tegen het einde van het jaar zo veel als mogelijk vastgelegd wor-
den en in de jaarkalender geplaatst worden. Ideeën voor 2018 zijn Rally, Motortoertocht, Kart Cup 
bedrijfsbezoeken en een viering van het 10-jarig jubileum (wellicht gecombineerd met een evene-
ment). Gevraagd wordt of de aanwezige leden ingangen bij bedrijven hebben of het bedrijf waar ze 
voor werken en ideeën hebben voor mogelijkheden voor bedrijfsbezoeken waar we als Volante  
welkom zullen zijn. Wanneer leden ideeën hebben zou het bestuur van Volante deze graag ont-
vangen, een mogelijkheid is altijd via email. 

  



                                                                                           
Alumnivereniging HTS-Autotechniek    

1-11-2017, Sijmen Tielen Pagine 2 

 
4. PR (Toelichting door Robert-Jan) 

De huidige voorzitter geeft het overzicht van ontplooide PR activiteiten in 2017: 

 Opstart van interviews in nieuwsbrieven met als doel de verbintenis tussen school en Vo-
lante te creëren en daarmee zicht op het werkveld te behouden. 

 De PR commissie nodigt de leden uit om te reageren  op de nieuwsbrieven en onderwer-
pen. Op deze wijzen kan onder andere de dialoog gevoerd worden richting school als be-
stuur wat zeer belangrijk is en waardevol. 

 Verder is de PR commissie bezig geweest met een binding van sponsoren te ontwikkeling. 
Daarbij is Volante al in een vergevorderd stadium met een hoofdsponsorschap met één 
bedrijf om één volledig jaar als hoofdsponsor te gaan samenwerken en dit uit te proberen. 

 Daarnaast is er gekeken naar de integratie van PR en AC commissie. 
 

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 ondernomen op financieel gebied in 2017: 

 Incasso verbetering doorgevoerd. 

 Contributie is gehandhaafd met € 10,-. Dit geldt tevens voor 2018. 

 Sponsorgelden zijn meer geweest. 

 Van de georganiseerde Reünie is geen factuur ontvangen, ondanks meerdere herinnerin-
gen die zijn verstuurd. 

 Overal zijn de activiteiten veelal onder budget gebleven betreft de uitgaven. 

 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). 

 
Voor 2018 is er een budget gereserveerd extra voor het 10-Jarig bestaand en de verwachting is 
wel dat de reserves wellicht meer gebruikt zullen gaan worden daardoor in 2018. 
Als laatste zijn de resultaten per gebeurtenis in detail doorgesproken en en daarmee de balans op-
gemaakt. 

 
6. Statuten (Jelte) 

Het bestuur geeft aan dat het wenselijk is om de statuten van de vereniging te voorzien van een 
update. De huidige statuten zijn van 2008, het jaar waarin Volante ook is opgericht. 
De tijd en ontwikkeling van de vereniging heeft er toedoen leiden dat deze moeten worden aange-
past is gebleken. Vanuit het bestuur is een voorstel gedaan en dit voorstel is eerder aan de aan-
wezigen gedeeld om door te nemen voorafgaand aan de vergadering. 
De wijzigingen zijn per wijziging kort doorgenomen en toegelicht waarom deze wijziging wenselijk 
is om door te voeren. 
De algemene leden vergadering gaat akkoord met de wijziging van de statuten volgens het voor-
stel. 
 

7. Bestuur (Toelichting door Roel): 
 
Huidig bestuur, nieuwe structuur commissies en opvolging: 
Roel ligt de organisatie van Volante toe d.m.v. uitleg van het huidige dagelijkse bestuur en daar-
naast de activiteitencommissie, PR-commissie en de kascommissie. 
Het bestuur komt zelf met het aandragen van opvolging voor deze functies binnen het dagelijkse 
bestuur van de vereniging. 
Dit jaar lopen het tweede termijn van voorzitter Roel Mangnus en secretaris Sijmen Tielen af. Ro-
bert-Jan de Bree heeft tevens aangegeven af te treden als PR commissie voorzitter. Ook voor deze 
functie heeft het bestuur opvolging gevonden. 
Voor 2018 is het wenselijk een nieuwe kascommissie samen te stellen en eveneens benodigd. 
 
Voor de opvolging te bespreken geeft Roel weer de nieuwe opzet voor de samenstelling van de 
commissie structuren aan de aanwezige leden. 
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Er wordt ook een oproep gedaan bij de aanwezige leden voor hulp als lid aan de subcommissies. 
De volgende personen hebben aangegeven te willen helpen: 

 Wouter Knol 

 Robert-Jan de Bree 

 Roel Mangnus 

 Gerrit van de Vosse (fotografie) 
Deze personen zullen in een later stadium benadert worden vanuit de Activiteiten en PR commissie 
over hoe en wat.  

 
Verkiezen van opvolging: 
Allereerst wordt er gestemd voor decharge voor het huidige bestuur. De decharge wordt verleend 
door de algemene ledenvergadering. 
 
Voorzitter: 
Roel bedankt alle leden voor het vertrouwen en geeft aan het met veel plezier te hebben gedaan 
de afgelopen 4 jaar. 
 
Vanuit het bestuur is Bertram Padmos voorgedragen als kandidaat voor de functie van voorzitter. 
Bertram geeft de aanwezigen kort info over zijn persoon en de relatie met Volante. 
Bertram wordt in het bestuur verwelkomd gezien de algemene ledenvergadering accordeert dat hij 
het voorzitterschap op zich neemt. 
 
Secretaris: 
Sijmen bedankt de leden voor hun vertrouwen en laat weten het met genoegen heeft gedaan de 
afgelopen 4 jaar.. 
 
Vanuit het bestuur is Frans Berkien voorgedragen als kandidaat voor de functie van secretaris. 
Frans geeft de aanwezigen kort info over zijn persoon en de relatie met Automotive en Volante. 
Frans Berkien wordt in het bestuur verwelkomd en geaccordeerd door de aanwezige leden. 
 
Algemeen bestuurslid: 
Vanuit het bestuur is Bauke Scholten voorgedragen als kandidaat voor de functie van algemeen 
bestuurslid (PR commissie). Bauke geeft de aanwezigen kort info over zijn persoon en de relatie 
met Volante. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de aanstelling van Bauke Scholten 
en wordt in het bestuur verwelkomd. 
 
Kascommissie: 
De kascommissie wordt samengesteld door Bert de Graaff en Jan Hesseling. Rouleren is wel ge-
wenst te behouden wordt aangegeven. Maar er zijn geen andere leden die deze functie voor 2017 
op zich willen nemen. 
 
Voor alle functies zijn er geen tegenkandidaten vanuit de leden voorgedragen. 
 

8. Rondvraag: 
Roel bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en geeft aan één algemene punt te hebben. 
 
Roel vraagt Ad van Son even naar voren te komen. Ad is een van de personen die het initiatief 
heeft genomen om Volante te beginnen. Roel vertelt wat Ad allemaal heeft gedaan voor de vereni-
ging Volante en hoeveel energie hij er nu al 9 jaar lang insteekt. Gezien dat hij ook met pensioen is 
gegaan dit jaar wordt het voorstel gedaan door het bestuur om Ad te benoemen tot Erelid van Vo-
lante. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de algemene ledenvergadering. Jelte  overhan-
digd een certificaat en cadeau (bouwpakket van een camper) aan Ad. Ad geeft aan hoe de tot-
standkoming van Volante een feit is geworden en het belang ervan. Uiteindelijk bedankt hij alle 
aanwezige voor de benoeming. 
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De vertrekkende bestuursleden Roel, Sijmen en Robert-Jan worden naar voren geroepen door Ad 
van Son. Namens de leden spreekt Ad een hartelijk bedank uit aan vertrekkende bestuursleden 
(Roel Mangnus, Sijmen Tielen en Robert-Jan de Bree), namens de leden wordt een kleine presen-
tie als bedank voor de inzit in de afgelopen jaren aan de vertrekkende bestuursleden overhandigd. 
 
Er zijn geen verdere vragen vanuit de aanwezigen. 

 
9. Sluiting: 

Om 14.01 sluit Roel de vergadering en geeft het woord over aan Van Amersfoort Racing die het 
woord nemen om de aanwezigen te informeren over het vervolg van de middag. 


