AeroClub Hilversum Amsterdam
Algemene Ledenvergadering

Datum: 28 april 2017
Tijd: 20.00 LT
Plaats: Restaurant Fly Inn, Noodweg 43, 1213 PW Hilversum

Opening
Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom
Er zijn 10 meldingen van verhindering binnengekomen, te weten: Frans Andriessen,
Jaap Backx, Henk van Dijk, Helga Gstöttner, Peter van Hesse, René Hesseling,
Theo Kats, Peter de Klerk, Nico Passchier, Ronald de Vos.

Verslag ALV 28 oktober 2016
Het verslag van de ALV van 28 oktober 2016 wordt pagina voor pagina
doorgenomen. Op pagina 3 heeft Kees van Hoof een vraag over de door het vorig
bestuur opgestelde begroting. Jan Schipper beantwoord deze vraag. Verder zijn er
geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

Ingekomen stukken: geen

Mededelingen
Dick van Dillen heeft het bestuur gevraagd of hij zijn ervaringen met AP mocht
vertellen. Dit zal hij doen bij de rondvraag.
Betreffende vervanging van de PH-SKN deelt de voorzitter mee dat het bestuur een
verkoopovereenkomst heeft gesloten met de eigenaar van de PH-DON, met de
ontbindende voorwaarde dat meer dan 2/3 de van de aanwezige leden vóór de
aankoop dient te zijn.
Christian Goosmann, het bestuurslid met de portefeuille vlootzaken, geeft met een
PowerPoint presentatie de overwegingen van het bestuur om tot deze aanschaf over
te willen gaan.

NB: deze presentatie is in de week voor de vergadering met een mail over deze
mogelijke aanschaf aan alle leden toegezonden.
Er ontstaat een uitgebreide discussie over de verschillende punten, waaronder de
boekingsdruk op de Cessna’s, ernst van de vastgestelde corrosie en uiteraard de
prijs. Het bestuur geeft aan dat ook zij de prijs fors vindt, maar zaken als het op korte
termijn en dus vóór het vliegseizoen een invulling te hebben, de toevoeging van
omzet en bijdrage resultaat van een 3e Cessna, verlaging kwetsbaarheid van maar 2
Cessna’s en tot slot het risico van niet aanschaffen en vervolgens de DON moeten
missen als ‘back-up’, te laten prevaleren.
Dit dus ondanks het negatieve advies van de vlootcommissie en de investeringscommissie. Jan ten Holt, voorzitter van de vlootcommissie, leest het advies voor dat
zij het bestuur hierover heeft doen toekomen.
Theo van Schagen (CvT/CvA) vindt dat het bestuur wellicht niet conform statuten en
HHR heeft gehandeld gezien het tijdsframe en het luisteren naar het advies van de
investeringscommissie. Christian geeft aan dat dit formeel wellicht niet het geval is,
maar ook geen schoonheidsprijs verdient. De hoge tijdsdruk was een factor, het
bestuur hoorde pas laat (van Geert Veldhuizen, vloot- en investeringscommissie) dat
de PH-DON weer op de markt was en het was geen optie op formele gronden de
kans om de DON te verwerven te laten lopen. Belangrijk was dat de ALV het laatste
woord zou hebben. Daarnaast zitten er enige discrepanties tussen statuten en
huishoudelijk reglement. Aanbeveling van CvA/CvT is om dit als een belangrijk ‘te
behandelen’ item voor het bestuur om op te pakken is. Het bestuur neemt dat mee.
Het bestuur biedt aan om een algemene enquête via mail/internet te houden onder
de leden om de meningen te peilen. De aanwezige leden vinden dat niet nodig:
zeggenschap hoort op de ALV te liggen.
Teun Buitink houdt een warm pleidooi om vertrouwen in het bestuur te hebben dat
kennelijk deugdelijk onderzoek heeft verricht in deze kwestie en blijk geeft van
daadkracht.
Daarna wordt door handopsteken de mening van de aanwezigen gevraagd.
Van de 46 aanwezigen zijn 34 vóór, 10 tegen en 2 hebben zich van stemming
onthouden.
Het bestuur is blij dat zij, dus met instemming van de leden, verder kan gaan met de
aanschaf en geeft tevens aan dat de waardering van het bestuur voor de

commissies die aan de besluitvorming hebben meegewerkt niet minder is nu het
bestuur is afgeweken van de adviezen. De taakstelling van een commissies is nu
eenmaal nauwer dan die van het bestuur en het bestuur heeft veel steun gehad aan
de verleende hulp. De werkrelatie is ook nog steeds positief.

Financieel verslag en cijfers 2016
Het financieel verslag 2016 wordt gepresenteerd door de penningmeester, die dank
zegt aan Jan Schipper, als penningmeester van het vorige bestuur, voor zijn hulp en
inbreng bij de totstandkoming van de cijfers. De verschillende entiteiten worden
cijfermatig besproken. Er zijn geen vragen.

Kascommissie
Sjoerd Schotanus doet het woord namens de kascommissie. De kascommissie heeft
geen op- of aanmerkingen op de getoonde cijfers. Vraag van Theo Vermeulen was
nog wel hoe het zit met eventuele aansprakelijkheden, of die goed afgedekt zijn. Het
bestuur zal daar serieus naar kijken.
Sjoerd wil nog een derde jaar in de commissie blijven en Theo wil het tweede jaar
ingaan. Coen Potters heeft zich aangemeld als derde man.
De vergadering benoemt deze kascommissie voor het komende jaar.

Vervolgens wordt door de vergadering decharge verleent aan het bestuur voor het
gevoerde financiële beleid over 2016.

Begroting 2017.
Erik Meynders presenteert de (summiere) begroting voor 2017. Mededeling wordt
gedaan dat in de ALV van komend najaar, in verband met de begroting voor 2018 en
volgende jaren, het bestuur een nog nader te bepalen contributieverhoging zal gaan
voorstellen.

Meerjarenplan
Leander deelt mee dat het bestuur in de tamelijk korte periode dat zij nu aan het
werk is hier nog geen getailleerde invulling aan heeft kunnen geven. Er lagen nogal
wat brandende punten die als eerste aandacht verdienden.

Verslag inzake Commissies:
VMS: Leander spreekt zijn verbazing en zorg uit dat er bij de ACHA geen meldingen
binnenkomen. Het kan toch niet zo zijn dat er zich hier geen mogelijk onveilige
situaties voordoen. Hij roept op om deze écht te melden. Dit kan anoniem en heeft
geen sancties tot gevolg.
Soos/archief/evenementen: Mariëlle geeft aan dat deze goed lopen. De
evenementencommissie heeft met de instroom van een aantal nieuwe en
enthousiaste leden een nieuwe boost gekregen en heeft de nodige nieuwe
evenementen gerealiseerd. Wel kunnen de archief- en sooscommissie ook nieuwe
aanwas gebruiken.
Clubvluchten/Zilveren Vleugel: Leander meldt dat ook de clubvluchten-commissie
2 nieuwe leden heeft, maar wil er graag nog 2 bij. De clubvluchten lopen verder
goed. De Zilveren Vleugel zal ook dit jaar weer gehouden kunnen worden dank zij
de enthousiaste organisatoren.
Vloot- en investeringscommissie: Christian meldt dat de vlootcommissie weliswaar
nog in de kinderschoenen staat, maar enthousiast is en dat verdere invulling van de
taken hiervoor besproken wordt.
Notacham/IT/Website: Gabe meldt dat de Notacham ook het afgelopen jaar weer
10x is uitgekomen en roept leden op om hun kopij in te sturen: er is echt wel ruimte.
Ook vermeldt hij dat het aantal adverteerders afneemt: ook daarvoor is nog ruimte.
We blijven vooralsnog de Notacham op papier uitbrengen gezien de in verhouding
lage kosten en het feit dat men hem kennelijk toch nog graag op de mat hoort vallen.
Wie hem digitaal wil: dat is hij ook. Zelfs terug te zoeken tot 1979.
De IT-commissie houdt zich tevens bezig met de website. Bedoeling is dat in iedere
commissie een persoon komt die berichten van die commissie kan plaatsen. Verder
is, met name Kees van Hoof bezig met AP.
Gabe geeft een PowerPoint-presentatie met daarin het projectplan hoe AP verder
geïmplementeerd zal gaan worden. Er komen enkele vragen waaronder de
opmerking dat er in AP ook een onderhoudsmodule zou zijn.
Gebouwen/clubhuis/bar: Erik meldt dat de bar met Ben en Max goed loopt.
Met de gebouwencommissie wordt bekeken wat er aan ons, toch wat gammele,
clubhuis moet en kan gedaan worden. Hierbij refereert Erik ook nog even aan de
eventuele contributieverhoging.

Leander bedankt alle vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen clubleven.

Rondvraag
Zoals toegezegd krijgt Dick van Dillen het woord. Dick heeft zich enige tijd heel
specifiek met AP en de mogelijkheden daarvan beziggehouden. Hij is enthousiast
over die mogelijkheden en heeft in de periode waarin hij zich hiermee bezig hield ook
wat aanpassingen ten gunste van de werkbaarheid kunnen realiseren.

Peter IJsbrandy wil graag dat de website maximale interesse krijgt met dien
verstande dat de inhoud van de Notacham en website beter synchroon lopen
Adri van der Sluis vraagt hoe het nu staat met de ATO. Leander vertelt dat we bij de
audit uitermate goed uit de bus zijn gekomen, hetgeen voor een groot deel te danken
is aan Adri en het vorige bestuur.
Max Heldring haalt het mogelijke gemak van een ledenkaart aan.
Ben Koele maakt de aanwezigen nog even attent op de ‘Vlieg er eens in’ op
zaterdag 13 mei. Aansluitend daarop zal een Texelse BBQ met Texels bier
gehouden worden.
Marianne Toorenburgh vraagt haar pennen terug die als sneeuw voor de zon blijken
te verdwijnen van de OPS balie!

Om 23.20 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje
om nog even na te praten.

