Verslag Algemene Ledenvergadering V.V.V.V. d.d. 29 september 2020 aanvang:
20.00u, locatie: MFC de Burght te Vollenhove

Aanwezig:
Namens het bestuur: Han Knol (HK), Peter Klappe (PK), Claudia Lassche (CL), Eddy Winter
(EW), Johan Wichers (JW), Mariska Hoogstede (MH), Dick Jongman (DJ), Fokko Winters (FW),
Miriam Strijk (MS)
Aantal leden:22
Afwezig met kennisgeving: Mevrouw Toeter, Louise Miggels, Jan Henri de Lange en Melvin
Sieders.

1. Opening en vaststellen agenda
HK opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een veel later tijdstip en andere
setting, dit alles door de Corona. Een speciaal welkom is er voor het ereleden, kascommissie
en nieuwe bestuursleden.
We gaan terugkijken naar het jaar 2019. In 2020 hebben weinig tot geen activiteiten kunnen
organiseren. We blijven altijd kijken wat we wel kunnen organiseren.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2019.
Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Notulist wordt hiervoor bedankt.
3. Mededelingen
• Het corso congres dat plaats zou vinden op 3 oktober 2020 is afgelast vanwege de
Corona maatregelen.
• Vanuit het wagenbouwersoverleg is besloten om bij het eerstvolgende corso om 19.00
uur de prijsuitreiking te gaan doen en om 20.00 te starten. Daarna zullen we dit gaan
evalueren
• Voor Corso 2021 hebben we een deadline gesteld. Deze is april 2021.
4. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag is een PowerPointpresentatie gemaakt door CL en MS en MS neemt het stap
voor stap door. Het jaarverslag staat op de website.
Vraag na aanleiding van het verslag is of er in 2021 een nieuwjaarsreceptie georganiseerd zal
worden. HK antwoord hierop dat het nog niet duidelijk is. Dit hangt af van de corona
maatregelen en waar er ruimte is. Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi zal in het geplande
weekend vallen.
5. Financieel verslag 2019, begroting en contributie 2020
CL geeft toelichting hierbij. 2019 is afgesloten met een neutraal resultaat.
Het bezoekersaantal was hoger dan de afgelopen jaren. Het financieel verslag staat ook op de
website.
6. Benoeming kascommissie
De kascommissie bestond afgelopen jaar uit Frank Jansen en Albert Jan Kwakman deelt mee
dat alles er goed uit zag, complimenten en de penningmeester gedechargeerd wordt.
Frank Jansen is aftredend en Albert Jan Kwakman gaat nog 1 jaar door. Jolanda Dierkes stelt
zich beschikbaar. De kascommissie wordt door HK bedankt. Frank Jansen geeft nog aan dat hij
waardering heeft voor de inzet van de penningmeester, die ook op zoek gaat naar subsidies.

7. Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Richard Dierkes
Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Jongman en Peter Klappe
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Han Knol, Fokko Winters en Miriam Strijk
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Jasper Vinke
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Jan Henri de Lange
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Frederik Metselaar
We nemen afscheid van Peter Klappe, Richard Dierkes, en Dick Jongman met een mooi boeket
bloemen.
De kandidaten die herkiesbaar zijn worden herkozen en de voorgestelde kandidaten worden
gekozen.
8. Verslag PR commissie
Jeanine Renes van de PR geeft met behulp van een power point presentatie uitleg wat de PR
allemaal doet gedurende een corsojaar en welke mensen er nu in de PR commissie zitten. Men
zoekt nog nieuwe commissieleden. De klus waar ze op het ogenblik mee bezig zijn is het
maken van de web site van de VVVV.
9.Vaststellen reglementen en voorschriften.
We hebben het reglement samen met de wagenbouwgroepen in een wagenbouwoverleg
doorgenomen en hebben een voorstel gemaakt. De veranderingen komen voort uit het feit dat
we een technisch handboek gaan maken en gebruiken en dat er tegenwoordig veel online
gebeurd. De informatie die daar in komt zal uit het reglement worden gehaald.
Er is een voorstel gemaakt en deze wordt uitgelegd door CL. Zij legt uit hoe het was en laat
ons het voorstel zien.
We moeten wel in het reglement vermelden dat er bij sommige punten moet worden verwezen
naar het technisch handboek.
Het voorstel wordt goedgekeurd en zal worden aangepast. De regelementen staan op de
website.
10. Wat verder ter tafel komt
- Frank Jansen geeft aan dat de agenda voor de jaarvergadering niet on- line staat.
- Alwin Hoogstede – vraagt wat we denken over Corso 2021 – WE zijn hier serieus over aan
het nadenken. Ook zijn we aan het nadenken over een alternatief. We kijken wat we
kunnen doen in 2021.
- CL – geeft aan dat de voordracht bij Unesco een lang traject is. Zij zal een linkje in deze
notulen plaatsen.
- De link is https://ich.unesco.org/en/files-2021-under-process-

01119?select_country=00172&select_type=all#table_cand
11. Rondvraag en sluiting
HK bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

