Algemene Ledenvergadering ACHA 29 oktober 2016
Afgemeld:
Dr. H.de Bruin
Dhr. R. Hesseling
Agenda:
1. Opening vergadering;
2. Ingekomen stukken;
3. Notulen
4. Begroting 2017
5. Verkiezing / benoeming nieuw bestuur.
6. Sluiting vergadering.

De voorzitter dhr. van Baren opent de vergedering om 20.08 uur.
En verwelkomt iedereen.
Vaststelling agenda: akkoord door de leden.
In gekomen brieven:
IL&T:
IL&T heeft dhr. L. Petit aanvaard als Accountable Manager
Dhr. F. Olberts: Heeft zich teruggetrokken als bestuurder.
Dhr. L. Petit: Verzocht het bestuur dhr. E. Meijnders voor te dragen als komend
bestuurslid met de functie van penningmeester.
Dhr. van Baren feliciteert dhr. Petit met zijn aanvaarding door IL&T. Namens het bestuur
wordt het verzoek van dhr. Petit ingewilligd.
Mededelingen: In de afgelopen maanden is naarstig gezocht naar een andere C172. Zes
vliegtuigen hebben de eindstreep niet gehaald. Zij het om de prijsstelling, zij
het vanwege de staat van onderhoud of resterende uren. De voorzitter
bedankt de vlootcommissie en de HT voor het vele werk dat geleverd is.
Notulen:

Worden per pagina behandeld. Geen enkel bezwaar aangetekend en
geaccepteerd door de leden.

Begroting AeroClub Hilversum Amsterdam - clubjaren 2016 en 2017

2016 begroot
debet credit

2016 estact
*)
debet credit

2017 begroot
debet credit

39.000
1.700
500

35.000
1.500
500

37.000
1.500
500

1 Contributie & entree
leden
begunstigers
entreegelden
2 Huisvesting
huur clubhuis
overige kosten

6.150
3.500

7.170
3.500

7.200
3.500

3 Activiteiten
vliegactiviteiten
clubactiviteiten
feesten & partijen

5.000
2.000
1.500

5.000
2.000
1.500

5.000
2.000
1.500

7.500
400

7.500
200

7.500
1.000

4 Communicatie
NotACHAm
website & internet
opbrengst advertenties
5 Bar & automaten
bar omzet
bar kosten
blikjes automaat omzet
blikjesautomaat kosten
6 Overige posten
verhuur lockers
bestuurskosten
kantoorkosten
verzekeringen
overige kosten

1.800

1.650

1.600

9.000

8.000

9.000

7.500

6.000
700

600

7.500
700

600

200
2.000
1.500
1.000
450

700
600

200
2.000
1.500
1.000
450

200
2.000
1.500
1.000
450

7 Financiële baten
rente ontvangen
bankkosten

500

500

500

Resultaat

21.300

16.630

17.250

39.600 60.900

38.920 55.550

41.250 58.500

Totaal

8.000

8.000

8.000

*) estact = estimated actual = geschat jaarbedrag
De resultaten en de begroting 2016 stemmen aardig overeen. De voorlopige begroting 2017 is conform.
Voorgesteld wordt de contributie niet te verhogen (lid € 100, gezinslid € 65, donateur € 45)
Concept begroting
Samenvatting
Contributie & entree
Huisvesting
Activiteiten
Communicatie
Bar & automaten
Overige posten
Financiële baten
Resultaat
Totaal

2017 begroot
debet
credit
39.000
10.700
8.500
6.900
1.600
4.750
7.500
17.250
48100

48100

Dhr. J. Schipper: De begroting is heel lastig te maken dit jaar, hij is formeel verplicht. Deze
begroting is een format voor het komende bestuur. Ik heb zo goed mogelijk
een inschatting gemaakt en verzoekt de leden om aan dhr. Petit te vragen
zijn visie te geven hoe het een en ander zal worden ingevuld door zijn
bestuur.
Dhr. van Hoof: Ik heb het bestuur al eerder gevraagd hoe het zit met de 8000 Euro
structurele kosten voor de boekhouding (5000) en de voor de vrijwilligers
(3000).
Dhr. Schipper: Dit is een begroting gemaakt door dit bestuur. Wij hebben de verborgen
kosten van de vrijwilligers zichtbaar gemaakt en verrekend met de ACHA,
omdat zij Ops bedienen voor de ACHA leden en Marianne er voor Oscar
Luchtvaartbedrijf werkt.
Dhr. van Baren: De contributie blijft dit jaar gelijk, het nieuwe bestuur zal ter zijner tijd
voorstellen doen passend binnen hun beleid.
Bestuursverkiezing:
De vijf kandidaten stellen zich voor:
Leander Petit
voorzitter
Gabe Spalburg
lid
Mariëlle Lughard
tijdelijk secretaris (voor 1 jaar)
Erik Meijnders
penningmeester
Christian Goosman lid

Dhr. Petit :

geeft een kort verslag over het afgelopen half jaar en wat hij heeft moeten
doen om door IL&T te worden aanvaard als Accountable Manger.

Dhr. van Baren: Er zijn 78 leden aanwezig met stemrecht. Door de zaal is de vraag om
schriftelijk te stemmen, alzo geschiedde. De kiescommissie wordt
aangesteld.
Uitslag van de verkiezing:
Dhr. Petit
71 stemmen voor 4 stemmen tegen
Mw. Lughard 73 stemmen voor 2 stemmen tegen
Dhr. Goosman 69 stemmen voor 6 stemmen tegen
Dhr. Spalburg 73 stemmen voor 2 stemmen tegen
Dhr. Meijnders 73 stemmen voor 2 stemmen tegen
Alle nieuwe bestuursleden zijn dus verkozen.
Rondvraag:
Geen uit de zaal
Dhr. Schipper belooft de nieuwe penningmeester tot het einde van het jaar 2016 te
begeleiden, zodat deze zich kan inwerken. De overdracht zal de komende
week worden gedaan door de penningmeester en de secretaris.
Dhr. van Baren neemt afscheid van het huidige bestuur en dankt hun voor het vele werk dat
verzet is. Vervolgens installeert hij het nieuwe bestuur.
Vervolgens neemt hij afscheidt van de club, hij heeft zijn clublidmaatschap
op gezegd.
Dhr. van Baren sluit de vergadering om 21.03 uur.
Dhr. Petit

houdt een speech waarbij hij zijn visie uiteenzet. Uitgangspunt hierbij is dat
hij de club weer tot een club van iedereen maken.

