
    

Notulen ALV Micro Magic 20 oktober 
2019 

 

Aanwezig Bestuur: Jan de Best (voorzitter), Bert Broer, Wijbrand Siedenburg, Elmer 
Boon en Ivan Palmer (notulen). 

Locatie: Watersportvereniging Aalsmeer 

Aanwezige leden: geen presentielijst beschikbaar 

1. Opening 
○ De voorzitter opent de ALV 2019 en heet iedereen van harte welkom. 
○ Er is vrij laat aangemeld door veel leden waarbij het niet zeker was dat de 

vergadering door zou gaan. Graag tijdig inschrijven in de toekomst. 
○ Welkom nieuw lid Harry.  
○ Het is een goed jaar geweest waar bij veel is gevaren. Elmer is Nederlands 

kampioen en Noord Nederlands kampioen geworden, en Marcel Klein 
Belgisch kampioen. 

○ Met mm internationaal gaat het zeer moeizaam, terwijl in sommige landen bijv 
Rusland en Spanje ze nog met veel boten varen. 
  

2. Notulen ALV 14 oktober 2018 
○ Theo: punt 6 kascommissie. De Kascommissie vroeg aan het bestuur 

decharge te verlenen maar er is niet genotuleerd dat dit is gebeurd. 
  

3. Ingekomen stukken / uitgaande stukken / mededeling 
○ Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken. 
○ Onze sponsor Intertoys in Joure (Rudi) heet nu Top1Toys. Er wordt gewerkt 

aan een nieuw logo voor op de site. Hij heeft nog steeds een voorraad van 
MM onderdelen. 
  

4. Financieel jaarverslag en begroting 
○ jaarverslag 

1. De stukken moeten worden verstuurd naar de leden 2 weken voor de 
ALV, maar omdat niet iedereen in die tijd al had betaald, heeft niet 
iedereen de stukken gekregen. De vraag is of je nog lid bent als je nog 
niet betaald hebt voor het nieuwe jaar. Daar wist niemand antwoord 
op. Wie is dan stemgerechtigd? 

2. De penningmeester (Wijbrand) geeft een toelichting op de cijfers. 
3. Er is een terugloop in het aantal leden. 
4. Nog €258 aan onderdelen zijn verkocht. 
5. Al is geprobeerd het ONK kostenneutraal uit te komen is er toch een 

negatieve post van €60 geleden. Dit is gekomen doordat er begroot is 
voor 25 deelnemers en er maar 21 inschrijvingen waren. 



6. De website is duurder geworden. Dit heeft te maken met het 
uitbreiden van zowel bandbreedte als diskruimte, beveiligings- en 
domeinnaam kosten. 

7. Bestuurskosten zijn dit jaar duurder geworden. 
8. Er is geen geld besteed aan publiciteit en communicatie. Er zijn geen 

leden die zich hiervoor wilden inzetten. 
○ begroting voor het komend jaar  

1. De begroting is doorgestuurd maar er zit een fout in. Er staat een 
inkomstenbron van Publiciteit & Communicatie van €1000 in wat niet 
waar is. 

2. Er is uit gegaan van 75 leden, op dit moment zijn er 66 leden die 
betaald hebben voor dit jaar. 

3. ONK is begroot voor €1250. 
4. De rente op de rekening is maar €3 geworden. 
5. De bankkosten zijn omhoog gegaan. Het is nog steeds niet goedkoper 

elders. 
6. KvK, verzekering en website zijn ook duurder geworden 
7. Er is een stelpost van €1000 voor Publiciteit & Communicatie. Er moet 

een plan komen hoe dit te gaan besteden. Het bestuur is nog op zoek 
naar actieve leden die ideeën hebben en hun steentje willen bijdragen. 
Er is afgelopen jaar contact geweest met de bladen Zilt en Zeilen. Zilt 
heeft vorig jaar een artikel opgenomen van het NK maar dit tijdschrift 
bestaat niet meer. Van Zeilen komt geen reactie meer. De beste PR 
is nog altijd de leden zelf door bijeen te komen en overal zich te laten 
zien en leuke wedstrijden te varen. Er wordt geen geld  uitgegeven 
voordat er een door leden goedgekeurd plan is. 

8. Er is een negatieve uitkomst. Dit komt door de grote posten Publiciteit 
& Communicatie en de Bestuurskosten. (Het runnen van de 
vereniging)  

5. Verslag kascommissie 
○ Beide leden van de kascommissie zijn afwezig door verplichtingen elders. Ze 

hebben allebei een mail gestuurd dat ze een kascontrole hebben uitgevoerd 
en het akkoord hebben bevonden. 

○ Verklaring kascommissie 
Ondergetekenden: 

Ron Groenhart Bert Osborne 
Weesp Hoogmade  

verklaren hierbij de stukken en bescheiden, betrekking hebbend op de 
exploitatie van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 en de 
daarbij horende resultatenrekening over deze periode, alsmede de 
balans per 1 september 2019, zoals gepresenteerd in de Algemene 
Ledenvergadering op 20 oktober 2019 in Aalsmeer, te hebben 
gecontroleerd en akkoord te hebben bevonden. 
   
De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur décharge te 
verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid over de periode van 1 
september 2018 tot en met 31 augustus 2019. 
   
Aalsmeer, 20 oktober 2019 
   



6. Goedkeuring financiële stukken 
○ De aanwezige leden hebben de financiële stukken voor het afgelopen jaar 

goedgekeurd en verleent de kascommissie decharge. 
  

7. Verkiezing kascommissie 
○ De nieuwe kascommissie bestaat uit Freek Burger en Meindert Vos. 

  
8. Wintercup 2019/2020 voor akkoord 

○ Er is zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met de 
wedstrijdschema's van andere rc-klassen. 

○ Martin Vijver: Kunnen er wedstrijden worden gehouden samen met andere 
klassen zoals RG 65, om en om op een baan?  
Bert: Wij zijn een 1-klasse vereniging met een bestuur en wij 
vertegenwoordigen de micromagic en zijn er niet om wedstrijden voor 
andere klassen te organiseren.  

○ Theo van Mierlo: Is het strategisch gezien niet beter om de ONK op een meer 
centrale locatie te houden tussen Friesland en Aalsmeer, bijv. Lelystad. en 
om het kampioenschap op één dag te houden. Dan heb je een 
grotere kans van meer deelnemers.  

1. Reactie Jan: Het bestuur heeft ook hierover gediscussieerd. Een 
kampioenschap van 1 dag zou wellicht iets meer deelnemers trekken 
alleen is er een risico van slecht weer op de ene dag. Dan heb je 
niets als het niet kan doorgaan. WVAalsmeer is een toplocatie met 
goede faciliteiten.  

2. Frank van der Zwan: WVA is wel een locatie die geen publiciteit 
oplevert. Dan liever een locatie waar er meer aanloop is. 

○ De aanwezigen gaan akkoord met de agenda wintercup. 
  

9. EK MM ? 
○ Wij willen vanuit het bestuur een EK organiseren. Er is contact gezocht met 

Duitsland, met Spanje, en met België, maar de respons is mager. In België 
stopt Jan met het organiseren van het OBK, er is geen respons van Tom uit 
Spanje en Martin uit Duitsland wordt geopereerd. Het bestuur wil de vraag 
aan de leden voorleggen, doorgaan of niet? De data zou 4 & 5 april worden. 
Er moet een minimaal aantal boten en een minimaal aantal landen mee doen. 
Verder moet het kostendekkend worden. 

1. Geert Middel: Waarom combineren jullie het niet met het ONK? Jan: 
Ja, dat is ook een idee,  hebben wij het ook over gehad. 

2. Frank vd Zwan: Als je zo weinig respons uit het buitenland hebt dan 
krijg je geen representatief aantal landen om een EK te houden. Je 
hebt ten minste 6 of 7 landen nodig. 

3. Tjakko Keizer: Over de laatste paar jaren is er 1 ½ dagen gevaren op 
het ONK. Dat is te weinig om mensen uit het buitenland hier te krijgen. 

4. Wij kunnen het ONK internationaal publiceren. 
○ Houden wij een EK met minimaal 6 landen en 40 deelnemers?  
○ Er is besloten GEEN EK te houden! 

  

  



10. Samenstelling bestuur 
○ Bert en Ivan hebben vorig jaar aangegeven dat ze eind dit jaar zullen aftreden 

bij het bestuur. 
○ Bert en Ivan worden bedankt en kregen een presentje voor hun inspanningen 

voor de vereniging.  
○ Bert bedankt de aanwezigen en geeft aan dat hij de ranglijst wil blijven 

bijhouden.  
○ Geert Middel heeft zich beschikbaar gesteld om zitting te nemen in het 

bestuur. 
○ Met goedkeuring van de aanwezige leden wordt Geert benoemd tot 

secretaris. 
  

11. Rondvraag 
○ Martin Vijver: Ik heb een MM te koop, heeft de vereniging interesse om die te 

kopen. Antwoord: Het bestuur zal buiten de vergadering om het er over 
hebben. 
  

12. Sluiting 
○ Jan bedankt de mensen die zich beschikbaar stellen en extra inzet doen bij 

de wintercup wedstrijden. Ze krijgen allen een presentje (worstenbroodjes) uit 
Eindhoven. 

1. Klaas Spaargaren  
2. Theo van Mierlo  
3. Marcel Klein 

○ Jan sluit de vergadering 
  

 
 


