Verslag Algemene Leden Vergadering Burton Owners Club.
Plaats
Datum
Tijd

: BCC Zutphen
: 12 januari 2019
: 10.30 – 12.15 uur.

Bestuur:

: René Oude Alink (voorzitter), Kees Flink (verslag), Oege Hiddema , Berend
Nannes, Paul Hettinga, Harrie Hannink (afwezig met afmelding)

Aanwezig: Remco Mommers, Paul Hettinga, Aart Bobbink, Ries Hopmans, Huub Paus, Fran
en Sjaak de Jong, Hans Croes, Jan Stobbe, Kees Pasma, Henk van der Veen, Kees van
Woerkom, Keimpe Schuitema, Frans en Ans Backhuijs-Ammerlaan, Pieter Oudt, Wil
Willemsen, Jan A. Jansen, Karen en Oscar Maljers, Chris Assies, Sandra en Jeroen van
Rooijen, Milie Flink, Bennie Groenwoud, Lars Theunissen, Boukje Hiddema, Dick van
Rinkhuyzen, Onno Draaisma, Cor Bleijenberg, Willem Dijkstra, Lidie Dijkstra, Hans
Kloppenberg
___________________________________________________________________________
1.

Opening
Voorzitter René Oude Alink opent om 10.40 uur de vergadering en heet alle leden
hartelijk welkom. Er wordt een moment stilte in acht genomen ter herdenking
van Marijn Backx. Marijn was de grondlegger van de HKV HKD en verder ook
actief BOC lid.

2.

Mededelingen
• Rittencoördinator Harrie Hannink is verhinderd
• Er zijn 5 afmeldingen van leden binnen gekomen
• Chris Assies heeft een voorstel voor een BOC-toercompetitie ingediend. Chris
en René geven een toelichting bij het voorstel. Door een extra competitieelement wil Chris de deelname aan ritten nog aantrekkelijker te maken.
Leden kunnen punten verdienen door deelname en extra punten voor goede
klassering. Voor het organiseren van een rit krijg je ook punten. Omdat niet
iedereen kan deelnemen wordt de HKV HKD buiten de telling gehouden.
Tijdens de ALV wordt jaarlijks een wisselbeker uitgereikt voor de top 3
deelnemers. Hiervoor moet natuurlijk wel een administratie worden
bijgehouden.
• Het voorstel voor de BOC toercompetitie wordt bij hand opsteken
aangenomen. Het voorstel zal op de website worden geplaatst.
• Chris zal in 2019 de administratie van de BOC Toercompetitie opzetten en
bijhouden.

Beslui
t
Actie
Chris
Assies
3.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
• De actiepunten zijn besproken.
Besluit • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 wordt goedgekeurd,
met dankzegging aan notulist Kees Flink

4.

•
•
•

5.

Actie
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6

Terugblik op BOC-activiteiten 2018
Secretaris Kees Flink geeft een korte terugblik op een wederom geslaagd jaar
voor de Burton Owners Club. Met prachtige activiteiten en veel deelnemers.
Voorzitter René Oude Alink bedankt allen organisatoren en geeft onze vaste
technische staf Jan, Jan en Aart een kleine blijk van waardering. Ook Antoni
en Alex van BCC zullen deze attentie later krijgen.

Financieel BOC Verslag 2018 en Begroting 2019
• Penningmeester Oege Hiddema geeft een toelichting op het financieel verslag
2018 en de begroting voor 2019. Wat valt op:
• In 2018 hadden we 14 nieuwe leden. Minder dan de 30 die waren begroot.
• Nieuwe kostenposten in 2018 zijn de bestuur aansprakelijkheidsverzekering
en de eerste betaling voor het laten bouwen van de nieuwe website.
• Deze eenmalig extra kosten voor het laten bouwen van de nieuwe website
komen ook terug in de begroting 2020. Door deze eenmalige uitgave zullen
we moeten interen op het Eigen Vermogen. Vanaf 2020 zal het Eigen
Vermogen naar verwachting weer groeien.
• Er wordt opgemerkt dat een andere club bij KNAB bankiert en dat dat veel
goedkoper is.
• Verder zijn er geen vragen over het financieel verslag
• Zoekt uit of bankkosten omlaag kunnen bij overgang naar KNAB

Kascommissie 2018 en benoeming nieuwe kascommissie
• Voorzitter Dick van Rinkhuyzen licht toe dat de kascommissie op tijd de
financiële stukken heeft gekregen om te controleren. En dat zij voorafgaand
aan de vergadering ook de boeken heeft gecontroleerd.
• De leden van de kascommissie hebben vastgesteld dat alles klopt en verzoekt
de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen.
• De vergadering stemt hiermee in.
• Oege bedankt Dick voor zijn inzet de afgelopen twee jaar. Chris Assies is
bereid om volgend jaar voorzitter Kascommissie te zijn en Lidie Dijkstra stelt
zich kandidaat kascommissielid.
Besluit • Het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 worden goedgekeurd. Chris
Assies (voorzitter) en Lidie Dijkstra worden door de vergadering benoemd als
kascommissie 2019
7.

AVG (privacy) wetgeving
• Voorzitter René Oude Alink licht toe dat het bestuur heeft deelgenomen aan
voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe privacywetgeving omdat ook de
BOC aan deze nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.
• Paul Hettinga is hier verder ingedoken. De constatering is, dat de huidige
website niet AVG proof is. Hierover hebben we de leden geïnformeerd.

De volgende AVG maatregelen zijn genomen:
• De vrijwaringsverklaring is aangepast met toestemming om foto’s te mogen
gebruiken waarop deelnemer zichtbaar is. Dit geldt ook voor technische
dagen.
• De nieuwe website krijgt een ledendeel achter een inlogpagina.
• Mail versturen we aan onszelf, met andere geadresseerden in BCC
• Het bestuur heeft een AVG verklaring opgesteld, waarin ook deze
maatregelen zijn opgenomen. Deze zal met leden worden gedeeld.
8.

Nieuwe plannen
Vermogensbankdag:

•

Deze zal voortaan voor een ledenprijs van € 60,- per Burton bij BCC worden
gehouden. Onze specialist Ries Hopmans gaat deze verzorgen.
• Voorwaarde om de kosten zo laag te houden is dat we deze geheel zelf
organiseren zonder inzet van BCC medewerker(s). Daarom vaagt Ries of er
iemand hem kan assisteren tijdens de vermogensbankdagen.
• Sjaak de Jong meldt zich spontaan. Lars Theunissen meldt zich als reserve
assistent. Heren bedankt dat jullie Ries gaan helpen.
HKV HKD 2019:
• Dit is de eerste HKV HKD die volledig door BOC wordt georganiseerd.
• Er gaan 42 equipes deelnemen en er is zelfs een reservelijst
• Dit jaar doet nog een aantal niet-BOC-leden mee die in het verleden ook al
deelnamen. Als zij in 2020 ook weer willen deelnamen, dan moeten ze wel
BOC-lid worden. En met een Burton/2CV deelnemen.
• Het door Marijn bepaalde inschrijfgeld is gelijk gebleven aan 2018. Op basis
van de ervaring van dit jaar zal voor 2020 een nieuwe begroting en eventuele
prijsaanpassing worden gemaakt. Leden zullen hierover worden
geïnformeerd.
• Een mogelijk positief saldo op de HKV HKD begroting, zal dit jaar worden
besteed aan de kosten voor het laten bouwen van de website.
Nieuwe website:
• Webmaster Jeroen van Rooijen licht toe, dat hij en Sandra met hulp van Klaas
Brouwer de website nog steeds met kunst en vliegwerk in de lucht kunnen
houden. Maar technisch gezien is dat niet langer mogelijk.
• Bureau Bedenkt bouwt een nieuwe BOC-website. Naar verwachting kunnen
we in februari live gaan. René laat als sneak preview een aantal
schermafdrukken van de nieuwe website zien.
• Uit de vergadering komt het verzoek om de activiteiten kalender ook in het
openbare deel zichtbaar te maken. Inschrijven achter de inlogpagina.
• Ook wordt gevraagd of er een forum op de website komt. Vooralsnog is dat
niet ons plan.
• N.a.v. de discussie wordt gevraagd of de Burton of een persoon (eigenaar) lid
is van de BOC? Dat is de Burton. Dan is het wel handig om hier twee namen
aan te kunnen koppelen (rijder en bijrijder).

8.

Jaaragenda 2019
• Voor de technische dagen is er vanuit de vergadering belangstelling voor
informatie over de bobine en het omzetten van de Burton naar totale
ledverlichting
• Jan Jansen vraagt Iwan of het mogelijk is om BCC-aanbieding te doen die
gerelateerd is aan het onderwerp van de technische dag. Jan kan Iwan twee
weken voorafgaand aan technische dag bellen, dan wordt dat geregeld.
• Jan Jansen licht de Sleuteldag met kennisoverdracht door leden toe. Het is de
bedoeling dat leden dan dingen andere leden gaan inspireren met Burton
dingen waar ze heel goed in zijn.
• Tijdens de ALV is er geen interesse om het Social Event 2019 te organiseren.
Kees zal in nieuwsbrief ook uitvraag doen.
• Iwan Göbel meldt, dat de BCC aanwezig zal zijn bij de SPA week, de Franse
Nationale en de wereldmeeting in Kroatië. Leden zijn meer dan welkom om
daarbij aanwezig te zijn.
• Milie Flink vraagt Iwan of hij de data van 2020 bekend kan maken zodra die
bekend zijn. Dan kunnen we daar rekening mee houden met
vakantieplanning.
• Boukje Hiddema stelt voor om aan het begin van het jaar al uit te vragen wie
volgend jaar rit wil organiseren. Dit voorstel zal in het bestuur worden
besproken.
• Tijdens de vergadering is de deze mooie jaaragenda vastgesteld:

8.

Samenstelling Bestuur
• Harrie Hannink is dit jaar statutair aftredend bestuurslid en herkiesbaar. Er
zijn geen tegenkandidaten.
Besluit • De vergadering stemt unaniem in met de herverkiezing van Harrie Hannink
9.

Rondvraag
•

•

•

11.

Frans Backhuijs: Leden melden zich steeds later aan voor deelname aan
ritten. Dat is best lastig in verband met inkopen en het maken van boekjes.
Kan er deadline worden opgesteld voor deelname? Het bestuur zal zich
hierover beraden. Doelstelling blijft natuurlijk: hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
Chris Assies: Is het mogelijk om meer diversiteit in de soorten ritten aan te
brengen. Bijvoorbeeld ook ritten zonder wedstrijdelement. Volgens Chris is
hier ook behoefte aan. Ook dit punt zal het bestuur meenemen en bespreken.
René Oude Alink bedankt Milie Flink en Boukje Hiddema met een bloemetje
voor het weer verzorgen van de lunch.

Afsluiting vergadering & Lunch
• Om 12.15 sluit voorzitter René Oude Alink de vergadering en nodigt iedereen
uit voor de lunch.
• Iwan Göbel houdt aansluitend zijn jaarlijkse praatje voor de BOC leden.

Bijlage Presentatie BOC ALV

