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Notulen Algemene Leden Vergadering 2010 d.d. 09-10-2010 

 

Aanwezig:  Reinier Regter, Hans Vosbeek, Marc Blom, Martijn ten Cate, Marjolein Kool, 

Hans Vooren, Ad van Son, Hillie Bruens en ongeveer 25 Alumnileden 

Locatie:  RDW te Lelystad 

Agenda 

1. Opening  
2. Toelichting samenstelling bestuur 
3. Doelstelling van de vereniging 
4. Terugblik 2009 en 2010 
5. Update Activiteiten- en Pr-commissie 
6. Financiën 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

1. Welkom: 

Reinier Regter heet, om 13.25 uur, alle aanwezigen van harte welkom en hoopt dat alle 

deelnemers aan het ochtendprogramma genoten hebben. 

2. Toelichting samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Reinier Regter  Voorzitter 
Hans Vosbeek Secretaris 
Marc Blom Penningmeester 
Marjolein Kool Bestuurslid, voorzitter Activiteitencommissie 
Hans Vooren Bestuurslid, voorzitter PR-commissie 
Ad van Son Bestuurslid + website 
 
De leden van de sub-cies: 
Activiteitencommissie: 
Martijn ten Cate treedt na vandaag af, maar blijft beschikbaar als fotograaf 
Pim Jansen 
Wilco Beijer  alleen beschikbaar voor het organiseren van een rally 
Peter Paul Nijhuis  
 
Jeroen van Gend meldt zich aan voor de Activiteitencie. 
 
PR-commissie: 
Wouter Renkema 
Koen Lau 
Vincent van Belle 
 
Kascommissie 
Barend Lambrechtsen 
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Backoffice 
Hillie Bruens 

3. Doelstelling vereniging 

Waar doen we het voor: 

 Afgestudeerden: netwerken, gemeenschappelijke interesses 

 Bedrijfsleven: post HBO, stages, afstudeeropdrachten, opdrachten ARL-A 

 HTS-Autotechniek: stages, afstudeeropdrachten, lezingen, vacatures,  
bedrijfsbezoeken, e.d. 

 Studenten: stages, afstuderen 

 [plaatje rechts kan eruit] 

4. Terugblik 2009 en 2010 

Gehouden evenementen/bijeenkomsten 

Voorjaar 2009: Circuit Assen- rijden, lezing en netwerkborrel 

Najaar 2009: HTS-Autotechniek tijdens open huis: speakers corners, reünie, 

netwerkborrel, Algemene Vergadering 

Voorjaar 2010: Groot Warnsborn: Volante-rally en netwerkborrel 

Najaar 2010:  RDW Lelystad (team Swanborn): training voertuigbeheersing, 

Algemene Vergadering. Lezingen, netwerkborrel 

5. Update Activiteiten- en PR-commissie 

Activiteitencommissie: 

De volgende activiteit voor 2010,  

Bedrijfsbezoek aan DAF Trucks N.V. wordt gehouden op 26 oktober 2010. De inschrijving 

hiervoor is inmiddels opengesteld. 

De plannen voor 2011 zijn 

Volante Rally 2011 9 april 2011 
Volante Najaarsevenement 8 oktober 2011 

Getracht wordt om de evenementen op de 2
e
 zaterdag van april en op de 2

e
 zaterdag van 

oktober te houden. 

Vacature activiteitencommissie: Voor deze commissie wordt een oproep gedaan voor 

extra medewerkers. Jeroen van Gend meldt zich aan 

voor de Activiteitencie. 

 

PR-commissie: 

Activiteiten 2010/2011:  

 Uitbreiding commissies Volante 

 Nieuwsbrief  
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 Ledenwerving – 80% van de afgestudeerden is “gratis” lid geworden. De eerste groep 
(gratis lid tot 01-01-2011) dient nu benaderd te worden voor een betalend lidmaatschap 

 Jaarreünies, besproken dient te worden of reünies van een bepaald jaar of een aantal 
jaren mogelijk is 

 Sponsoring: Door sponsoring van een geringe bijdrage van €200,00 tot €250,00 worden 
evenementen mogelijk/betaalbaar gemaakt. 

 Update website: activiteitenkalender – vacatureoverzicht 

6. Financiën  

De jaarrekening 2009 is goedgekeurd door de kascommissie (in deze Barend Lambrechtsen). 

De Penningmeester geeft een update op de financiële situatie en de actuele banksaldi. 

 

Door het benaderen van de eerste groep ´gratis´ leden (100 personen), met de vraag om over 

te gaan naar een betaald lidmaatschap kan het banktegoed verhoogd worden. 

Tevens dient ook de eerste groep betalende leden benaderd te worden voor vervolg 

lidmaatschap. 

 

Vacature kascommissie:  

Om deze vacature op te vullen wordt een oproep gedaan aan de aanwezigen.  

Roel Mangnus stelt zich beschikbaar 

7. Rondvraag 

Volgens een aantal van de aanwezige leden dient de doelstelling van de vereniging duidelijker 

en scherper benadrukt te worden met als motto: Wat kan de Vereniging voor jou betekenen! 

8. Sluiting 

Om 14.00 uur sluit Reinier de vergadering en bedankt allen voor hun aanwezigheid. 

 


