Concept Verslag BOC ALV 2021.
Aanwezig: René (voorzitter), Kees (notulist), Oege, Paul, Harrie en Berend (laatste keer)
Plaats
Datum
Tijd

: Thuis digitaal
: Woe. 03-02-2021
: 20.00 - 21.00 uur

1. Voorwoord en opening door voorzitter René Oude Alink
− René opent om 20.00 uur de gecombineerde online ALV 2021 en eerste
bestuursvergadering 2021. Het voltallige bestuur is aanwezig.
− Zoals via de nieuwsbrief gecommuniceerd vindt de ALV deze keer zonder leden plaats.
We hopen natuurlijk volgend jaar weer op een ALV bij BCC in Zutphen.
− De door leden gestelde vragen zullen tijdens de rondvraag worden beantwoord.
2. Verslag ALV 2020
− Er zijn geen opmerkingen of vragen van leden bij het verslag van de ALV 2020. En de
actiepunten zijn afgewerkt.
− Het verslag wordt daarmee goedgekeurd met dank aan notulist Kees Flink.
3. Terugblik op 2020 (secretaris)
− Geen opmerkingen of vragen van leden.
4. ALV 2021: Financiën
− Er zijn geen opmerkingen van leden bij Jaarverslag 2020, Begroting 2021 en verslag van
de Kascommissie. Deze worden daarom goedgekeurd zonder opmerkingen. Met dank,
decharge en applaus voor penningmeester Oege Hiddema.
− Lidie Dijkstra wordt voorzitter Kascommissie 2021
− Oege doet uitvraag voor 2e lid kascommissie 2021
5. BOC Agenda 2021
− De BOC agenda 2021 is – natuurlijk onder voorbehoud Corona maatregelen- rond en
wordt door Kees met de nieuwsbrief verstuurd. En zal ook op de website worden
geplaatst, zodat leden kunnen inschrijven.
6. Samenstelling Bestuur
− Oege Hiddema (penningmeester) en Paul Hettinga (algemeen lid) worden herkozen. Er
waren geen tegenkandidaten. Heren gefeliciteerd.
− Berend Nannes gaat het bestuur verlaten. Wij hebben jou gewaardeerd als bestuurslid.
Bedankt voor jouw fijne inbreng. René geeft Berend virtueel als afscheid een glazen
kopie van zijn Burton.
7. Rondvraag: beantwoorden binnengekomen vragen
− Vraag: Bart Bakker en Jeroen en Sandra van Rooijen: Gaat het 10 jarig jubileum in 2021
gevierd worden nu de rit naar Andijk niet kon doorgaan?
− Antwoord: Als bestuur hebben wij het besluit genomen - nu het 10-jarig jubileum door
Corona niet gevierd kon worden zoals wij ons dat hadden voorgesteld - om een en ander
2,5 jaar uit te stellen en een 12,5 - jarig jubileum te vieren in 2022. M.u.v. de jubileum

stickers. Die delen we gewoon uit tijdens activiteiten. Een (toer)rit zoals gepland vanuit
Almere naar Andijk is altijd mogelijk en dan als onderdeel van het jaarprogramma en
tegen de inschrijfprijs van € 17,50 per equipe exclusief entree voor het Eendenmuseum.
− Vraag: Sandra en Jeroen van Rooijen: graag zouden wij wat extra aandacht willen vragen
voor de uitleg van de HKVHKD. Met name de kosten, hoeveel mensen hebben hun
betaling terug gekregen, etc.
− Antwoord: T.a.v. de HKVHKD geeft René aan, dat we in maart 2020 met 38 equipes op
pad zouden zijn gegaan. Toen de HKV HKD i.v.m. Corona werd verschoven naar maart
2021 hebben 11 equipes aangegeven niet te kunnen, dan wel te twijfelen en deze
hebben dus hun inschrijfgeld geretourneerd gekregen. Uiteraard gaan we voor de nu
geplande HKV HKD editie van oktober weer ons best doen om naar de max.
deelnamecapaciteit van 40 equipes te geraken. T.a.v. de kosten van de HKVHDK Geeft
René aan, dat we als organisatieteam hebben gekeken hoe we het inschrijfgeld gelijk
konden houden dan wel lager zouden kunnen krijgen om de drempel zo laag mogelijk te
houden. Enerzijds is dat gelukt door te zoeken naar geschikte onderkomens en
lunchadressen, anderzijds te kijken naar de inhoud van de goodiebag. Ook op
kopieerkosten hebben we getracht te bezuinigen. Ook voor de klassementsprijzen
hebben we een prijsgunstig bedrijfje gevonden. In onze begroting voor de rit nemen we
wel altijd een post onvoorzien op die we hopen niet te hoeven aanspreken. En dit
mogelijke restbedrag komt ten goede aan het batig saldo van onze club. Wel dient
vermeld te worden dat de voorbereidingskosten van het organisatieteam (benzine,
overnachting, maaltijden voor 2 dagen en voor 2 personen) uit de inschrijfgelden betaald
worden en dus in de inschrijfgelden verdisconteerd zijn. We zijn niet uit op winst maken,
maar willen er als club ook geen geld bijleggen. En de mensen die de HKVHKD
voorbereiden hoeven dit ook niet voor niets te doen. Het is nl. wel iets meer dan een
toerrit in Nederland organiseren. Maar zoals iedere toerrit van onze BOC moet ook de
HKVHKD zichzelf bedruipen.

