
Notulen gecombineerde Algemene Ledenvergadering UDCN zaterdag 19 juni 2021 
 
In deze vergadering zullen de verslagjaren 2019 en 2020 behandeld worden. 
 
Verslagjaar 2019 
 
1. Opening 

De vergadering wordt om 17.20 uur geopend door de interim voorzitter. 
 
 2. Mededelingen 
 Roel de Glopper meldt dat hij met ingang van 2021 zijn functie van  
 evenementencoördinator  neerlegt. 
 
3. Verkiezing nieuwe voorzitter 

 Onze interim voorzitter Arjen van Viegen wordt met algemene stemmen  
gekozen tot voorzitter. 

 
 4. Notulen vorige vergadering 2018 
 De notulen worden goedgekeurd 
 
 5. Verslag secretariaat en ledenadministratie 
 Het secretariaat heeft alle inkomende en uitgaande communicatie verwerkt. 
 Het ledental is netto met 5 leden toegenomen. 
 
 6. Verslag penningmeester (Sandra) 
 Verslagjaar 2019 was een rustig jaar waarin het enige opvallende was dat er  

5 x betaald is voor een Russian Twin omdat de factuur er al in december was. 
 
 7. Kascommissie 
 - verslag van Hidde van der Linde en Edward Klarenbeek 
 De kascommissie heeft de stukken beoordeeld en in orde bevonden. 
 - benoemen kascommissie boekjaar 2020 
 Voor de controle van het boekjaar hebben Rob Maier en Henk Wouters  

zich beschikbaar gesteld. 
 
 8. Verslag redactie Russian Twin 
 Er was dit jaar een tegenvallende aanbod aan kopij en de oproep voor ondersteuning  
 voor het vervaardigen van het clubblad heeft nog niet tot reacties geleid. 
 
 9. Verslag clubwinkel  
 Het verslag van de clubwinkelbeheerder is een gecombineerd verslag over 2019  

en 2020. Hierin wordt gesteld dat de voorraden zijn afgewaardeerd maar nog niet  
verkocht. Verder heeft de Clubwinkel voor de helft bijgedragen aan de  
aanschaf van mondkapjes. 

 
10. Verslag Treffens 2019 
 Alle Treffens zijn goed verlopen en van alle treffens is een goede financiële  
 verantwoording. 

De opkomst van de kampeertreffens is weer lager dan vorig jaar. 
Het financieel resultaat van alle activiteiten is ongeveer € 15,00 positef. 

  
11. Geen rondvraag,  volgt na ALV 2020 
 
12. Sluiting van de vergadering om 17.25 uur. 
 
 
 



Verslagjaar 2020 
 
1. Opening 

De vergadering wordt om 17.26 uur geopend door de voorzitter. 
 
2. Mededelingen 

Sandra Korpershoek stopt met ingang van 2022 met haar functie van 
penningmeester. 
Gerrit Busweiler stopt per direct met het beheer van de Clubwinkel. 

 
 3. Nieuwe treffencoördinator  
 In Hidde van der Linde hebben we een nieuwe evenementencoördinator gevonden. 
 Het jaar 2021 doen Hidde en Roel samen en per 2022 trekt Roel zich volledig terug. 
  
 4. Notulen vorige vergadering 2020 waren nog niet beschikbaar 
 Deze nog te maken notulen over verslagjaar 2019 worden ongezien door de  
 vergadering goedgekeurd. 
 
 5. Verslag secretariaat en ledenadministratie      
 Het secretariaat heeft alle inkomende en uitgaande communicatie verwerkt. 

Er zijn  21 nieuwe leden bijgekomen dit jaar tot een totaal van 300 leden.  
Twaalf leden hebben opgezegd met ingang van 2021, drie leden zijn overleden  
en 5 leden hebben niet betaald en zijn dus uitgeschreven.  
Dit resulteert in een ledenwinst van één lid. 

 
 6. Verslag penningmeester  
 Het aangepast zomertreffen heeft de club 675,00 euro gekost.    

Deels omdat een aantal deelnemers gebruik had gemaakt van de tegoedbon:  
Een gratis Treffen i.v.m. het jubileum van 2020. 
Eigenlijk zijn het dus jubileumkosten.     

 
 7. Kascommissie 
 - verslag van Rob Maier en Henk Wouters 
 De kascommissie heeft geen onregelmatigheden gevonden 
 - benoemen kascommissie boekjaar 2021 
 Nico en Michael Wensveen zijn benoemd tot kascommissieleden voor boekjaar 2021. 
 
 8. Verslag redactie Russian Twin 
 Ook dit jaar was het vinden van voldoende kopij een probleem.  

De leden ontvingen dit jaar een col en voor de helft gesponsord  
door de Clubwinkel een mondkapje. 
De website is opgefrist met technische handleidingen, tips en het gehele Russian 
Twin Archief is gedigitaliseerd en ondergebracht op de website.  
Eind 2020 hebben we noodgedwongen het Forum in eigen beheer moeten nemen   
omdat de oude provider Messageboard ermee gestopt is. 

 
 9. Verslag clubwinkel 
 Het verslag van de clubwinkelbeheerder is een gecombineerd verslag over 2019  

en 2020. Hierin wordt gesteld dat de voorraden zijn afgewaardeerd maar nog niet  
verkocht. Verder heeft de Clubwinkel voor de helft bijgedragen aan de  
aanschaf van mondkapjes. 

 
 
10. Verslag Treffens 2020 

Het was een raar jaar. Als er dingen mogelijk waren, waren er gelukkig altijd mensen 
te vinden die hun handen uit de mouwen wilden steken om ad-hoc iets te 
organiseren. Hiervoor onze dank. 



Toch zijn er nog een paar activiteiten geweest zoals een watjestreffen een 
zomertreffen met een grandioze opkomst en toerritten in voor en najaar. 

 
11. Extra mededelingen 
 De voorraden van de Clubwinkel worden na de vergadering uitverkocht. 
 Er zijn ook nog de nodige oude jubileumartikelen, deze zijn gratis. 

Het bestuur gaat zich bezinnen op de verdere rol van de clubwinkel en vraagt wie 
hierin mee wil denken. De vraag voor een nieuwe clubwinkelbeheerder zal als extra 
bijlage van de RT naar de leden gaan. 
Ook de functie van penningmeester komt beschikbaar. Hiervoor word in deze bijlage 
ook een oproep geplaatst. 

 
12. Rondvraag voor beide ALV’s 
 Er wordt gevraagd wat nu eigenlijk het vermogen van de club is. 
 Dit wordt met een natte vinger in de buurt van de € 18.000,00 geschat 

Verder nog de vraag waarom je op het Forum en het ledengedeelte van de site niet 
met dezelfde login kan inloggen. 
Dit komt omdat het technisch twee totaal verschillende omgevingen zijn. 
Eef Bilars vraagt om een applaus voor de koks van de afgelopen twee avonden voor 
hun geweldige maaltijden. 

 
13. Sluiting van de vergadering om 17.48 uur. 
 

 
  


