
Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 
 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het 
bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph. 

 
2. Ingekomen Stukken 
 
Er is 1 ingekomen stuk. Voor het oranje fonds heeft Adri namens de vereniging 
een verzoek ingediend voor een tegemoetkoming van de kosten. Deze is 
toegekend en daarom gaan we binnenkort aan de slag. 
 
3. Goedkeuren notulen ALV 2013 
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige ALV. De notulen worden 
unaniem goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
 
De secretaris doet een terugblik op 2013. 

 
Ik wil dit jaar mijn terugblik weer kort houden. Na 5 jaar bestuur heb ik 
besloten om mijn rol in het bestuur neer te leggen en me te gaan richten 
op een andere hobby. Het lidmaatschap en ook de werkzaamheden 
binnen de vereniging heb ik met veel plezier vervuld. Wat ik ook merk is 
dat na een aantal jaren het ook goed is om weer anderen de mogelijkheid 
te bieden om de noodzakelijke taken in een vereniging te laten invullen. 
We komen daar later in de vergadering op terug, maar we hebben daar 
gelukkig kandidaten voor gevonden. 
Als tweede puntje wil ik ook de vrijwilligers weer van harte danken voor 
hun inzet. Zowel voor het onderhoud aan het clubhuis en ook de dames 
achter de bar. 
In elk geval speciaal voor de dames zijn er weer bloemen die Alexander 
mag uitreiken. 
Vanuit mijn plek in het bestuur wil ik iedereen bedanken voor de leuke tijd 
in de verenging en in het bestuur en ik zal me komend jaar binnen de club 
vooral nog blijven bemoeien met de wedstrijdleiding, samen met Kees. 

 
 
Op de terugblik zijn er verder geen opmerkingen of aanvullingen uit de 
ledenvergadering. 
 
5. Jaarverslag Penningmeester 
 
De penningmeester deelt de balans en de begroting uit en neemt een en ander 
uit de inkomsten en uitgaven hardop door. 
 

NVT, besproken tijden vergadering. 
 



Vraag van Ed is waarom de kosten voor de telefoon zo hoog zijn. Voorstel is om 
de rekening nog eens goed na te lezen. (Actie Roel) 
 
Kosten voorvuilophaal wordt komende weken naar gekeken. Dit wordt mogelijk 
SITA. (Actie Roel) 
 
Er zijn op de teldatum 1 januari 65 leden. 
 
6. Verslag Kascommissie over het jaar 2013 
 
Ernst Haaksman en Kees Reijers brengen verslag uit: 
 

Op Dinsdag 28 januari 2014 hebben Kees Reijers en Ernst Haaksman als 
leden van de kascommissie de boekhouding van de HFCC over het boekjaar 
2013 gecontroleerd. De controle heeft zich met name gericht op de juistheid 
en de financiële verantwoording. 
De boekhouding zag er wederom verzorg en correct uit. De 
controlesteekproeven ten aanzien van facturen en betalingen die de 
kascommissie heeft uitgevoerd geven geen aanleiding tot opmerkingen. Alle 
gegevens zijn beschikbaar en goed toegankelijk. Er is geen sprake van 
ongecontroleerde overschrijding of excessieve uitgaven. Ook de vragen van 
de commissie zijn op adequate wijze toegelicht tijdens de controle.  
Dit jaar is de opbrengst van de bar/feestjes met meer dan de helft van het 
totaal,weer de grootste inkomsten post van onze club. De inkomsten uit 
ontvangen contributie bedraagt een kwart van de totale inkomsten. 
Door het goede weer en goed bezochte clubwedstrijden zijn de inkomsten uit 
inschrijfgeld goed te noemen. Er was dit jaar wel wat inkomsten uit 
sponsoring maar kan hopelijk komend jaar worden verbeterd. Betreft de 
uitgaven is vooral stijging van vaste lasten een punt wat aandacht behoeft. De 
kosten van energie is verre weg de grootste uitgavenpost en wederom 
gestegen ten opzichte van vorige jaren. 
Hier zou misschien met kunnen worden gekeken of er energie aanbieders zijn 
die een scherper tarief aanbieden.  
In 2013 is er meer omzet geweest dan in 2012 en de ook totale kosten zijn 
iets gestegen. De vereniging mag desondanks dit jaar weer een positief 
resultaat van €2437 bijschrijven.  
Wederom is duidelijk dat de inkomsten van de club erg zwaar leunen op de 
opbrengsten van het organiseren van feestjes in ons club gebouw. Indien 
deze inkomsten mochten wegvallen kan dit grote gevolgen voor de financieën 
van onze club.   
Het is dan ook dat de commissie adviseert om naar te kijken naar 
verspreiding van het risico betreft de inkomsten. Het werven van meer leden 
en sponsoring is daarvoor een belangrijk aandachtspunt. 
Maar ook kan gekeken worden of er meer mensen hun hulp willen aanbieden 
om het organiseren van de feestjes van de feestje ook in de toekomst 
mogelijk te blijven maken.  
Om beter voorbereid te zijn op noodzakelijke uitgaven betreffende het groot 
onderhoud aan Clubhuis, Circuit, omheining , Telsysteem, Rijdersstelling,  
Sleuteltafels, etc.  kan het opstellen van een meerjaren plan verstandig zijn. 
De kascontollecommissie heeft geconstateerd dat, ondanks de eerdere 



aanbevelingen van vorige kascontrollecommissies, er nog steeds geen beleid 
is aangaande reserveringen. De penningmeester doet dit momenteel op 
eigen gezag ( wat uiteraard een goed gegeven is) maar wij willen het bestuur 
nogmaals dringend adviseren om hiervoor een beleid te ontwikkelen.  
De commissie stelt voor de penningmeester over het boekjaar 2013 te 
dechargeren. Daarbij gaat dank uit naar Roel van der Meer voor de manier 
waarop de administratie is gevoerd. 

 
Met bovenstaande opmerkingen en adviezen, adviseert de kascommissie om het 
bestuur decharge te verlenen. De decharge wordt unaniem gesteund door de 
aanwezigen. 
 
Er is gekeken naar alternatieve energieleveranciers, maar daar lijkt geen 
verbetering in de kosten haalbaar. 
 
Kees is aftredend binnen de kascommissie. Ernst Haaksman gaat zich 
aanbieden als nieuw bestuurslid en daarmee niet herkiesbaar. Peter en Arnoud 
bieden zich aan voor de kascontrolecommissie. 
 

 
7. Vaststellen begroting 2013 
 
Genoemd wordt nog eens dat de terugverdiende klusbijdrage gewoon toch aan 
de club gedoneerd kan worden. 
 
De voorgestelde begroting wordt in stemming gebracht. 

 
Er is 1 stem tegen, geen onthoudingen en 27 stemmen voor. 
 
8. Vaststelling hoogte contributie 

 
Het voorstel is om de verhoging per 1 april 2014 met 2,50 Euro per lid te 
verhogen. Dit voorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen. 

 
9. Verslag wedstrijdcommissie 
 
De wedstrijdcommissie brengt verslag uit van de afgelopen zomercompetitie. 
 

NVT 
 

Namens de wedstrijdcommissie stelt Ted aan de vergadering een aantal 
aanpassingen voor: 
 
- Superstock klasse: huidige regels aangevuld met de combinatie NK motor en 

banden (alleen in die combinatie). Met 4 stemmen voor en geen tegen 
aangenomen. 

- Kogeldiff toestaan voor Mini: Met 10 stemmen voor en geen tegen 
aangenomen. 

- De avondcompetitie krijgt een maximale overbrenging van 1 : 5. Met 10 
stemmen voor en geen tegen aangenomen. 



- In de avondcompetitie wordt de TT-02 ook toegestaan. Met 10 stemmen voor 
en geen tegen aangenomen. 

- De regenwedstrijd wordt voortaan toegevoegd aan het inschrijfformulier. Met 
13 stemmen voor en geen tegen aangenomen. 

- Voorstel om PayPal te gebruiken: 11 stemmen tegen en 7 stemmen voor. 
Voorstel is afgewezen. 

- Er is verzocht om extra wedstrijden te organiseren. Iedereen met een goed 
idee mag zich melden en mag ook meteen het voortouw nemen om dit verder 
te organiseren. 

- Er werd in het vooroverleg weer gevraagd om streng op te treden rondom het 
onderwerp baaninzetter.  

- De reserve data zouden ingezet kunnen worden in de competitie wanneer er 
bijvoorbeeld geen wedstrijden zijn verregend. Er zijn 15 stemmen tegen en 5 
stemmen voor het voorstel om meer wedstrijden te organiseren. 

 
Het inschrijfgeld voor de wedstrijden staat al lang op 5 euro. Het voorstel is om 
dit te verhogen naar 6 Euro bij voorinschrijving, Dubbele op de dag zelf en voor 
gastrijders. Er is één stem onthouding en de rest van de leden is voor deze 
verhoging. 
 
10. Verslag onderhoudscommissie 
 
Hugo geeft korte terugkoppeling. Er zijn slechts weinig mensen geweest om een 
keer te komen klussen. Helaas is dat een duidelijke teruggang. 
Dit jaar staan er verschillende grote klussen op het programma. 
 
Een aantal data zullen geprikt worden en de actie NL-Doet is op 22-23 maart. 
 
Nogmaals de oproep om je hiervoor actief aan te melden. We gebruiken 
Facebook en de maillijst. 
 
11. Wedstrijdkalender 
 
De kalender wordt gepresenteerd. Deze wordt vastgesteld. 
 
12. Bestuursverkiezing 
 
Jeroen en Alexander zijn aftredend en niet herkiesbaar. Ernst en Fokke hebben 
zich kandidaat gesteld als nieuw bestuurslid. Beide heren worden unaniem 
gekozen. 
 
Alexander bedankt ook de dames achter de bar met bloemen. De familie 
Luijkenaar wordt ook met bloemen bedankt voor de hulp met het opknappen. 
 
Wederom brengt Alexander in herinnering dat er doordeweeks niet geparkeerd 
mag worden op het terrein naast de schietbaan. 
 
13. Wedstrijdleiding, onderhoud en barbezetting 
 



Er is ook dit jaar een oproep voor vrijwilligers voor met name wedstrijdleiding, het 
openen van het clubhuis, de barbezetting en vrijwilligers voor het onderhoud. 

 
 

14. Rondvraag 
 
De site gaat vernieuwd worden. Actie Jeroen en Randolph 
 
Het bestuur heeft het voorstel om met keycords te gaan werken waar een pasje 
aan hangt. Op deze wijze herkennen we leden en gastrijders. 
 
Er wordt verzocht om te onderzoeken of we kunstgras in de oval bocht kunnen 
aan leggen in plaats van echt gras. Alternatief is om betere aarde als ondergrond 
neer te leggen. 
 
Openen op de woensdag avond is in de winter een probleem. Er zijn op zich 
voldoende sleutelhouders aanwezig op de woensdag. Er moet een nieuwe 
openingslijst komen voor de woensdagavond. Bestuur maakt een voorstel na een 
korte inventarisatie. 
 
In de barcommissie gaan we kijken of er op wedstrijddagen eerder geopend kan 
worden en of er meer mogelijkheden zijn om iemand achter de bar te hebben 
staan. 
 
Er wordt steeds geprobeerd op de zaterdagen voor de wedstrijden ook de club te 
openen. 
 
Kees deelt mee dat hij blij is met de spontane bijdrage aan de software voor een 
nieuw telprogramma, plus de donatie van een nieuwe PC. 
 
Ed vraagt of het een optie is om het vaststellen van de aanpassingen van het 
wedstrijdreglement op een aparte vergadering. We gaan er over nadenken. 
 
Hugo wil wat leuks gaan bedenken i.h.k.v. de leen auto’s. 
 
Frans wil vragen of de vergadering wil instemmen om maximaal 1000 Euro te 
mogen uitgeven voor de rijdersstelling. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
 
15. Sluiting. 
 
Alexander sluit af met een bedankje en de vergadering wordt om 22:14 gesloten. 


