Aero Club Hilversum-Amsterdam
Algemene Ledenvergadering

Datum: 25 mei 2018
Tijd: 20.00 LT
Plaats: ACHA leslokaal

Opening
Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Er zijn 7 meldingen van verhindering binnengekomen, te weten: Jaap Backx, Willem
Bennink, Hans Faas, Peter van Hesse, Kees van Hoof, Jan Luder, Marianne
Toorenburgh, later nog binnengekomen: Jos v.d. Kruk.
Aanwezig zijn 37 stemgerechtigde leden en 1 begunstiger.

Verslag ALV 27 oktober 2017
Het verslag van de ALV van 27 oktober 2017 wordt pagina voor pagina
doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt door de
vergadering goedgekeurd.

Ingekomen stukken: Verzoek van Max Heldring (Barcommissie) om een AED aan te
schaffen. Meerderheid van de aanwezige leden vindt dit een goed idee. Wouter ter
Reehorst biedt aan om in de groep die gevormd zou moeten gaan worden om
instructie te krijgen mee te draaien gezien zijn ervaring. Mariëlle Lugard had dit ook
al aangeboden. Het bestuur zal op korte termijn de beslissing hierover nemen.

Mededelingen
Henk de Bruin wordt naar voren geroepen en wordt bedankt, met een ACHA schildje
en een bos bloemen, voor zijn jarenlange inzet. voor de soos-commissie.Voor de
rondvraag zal Christian een presentatie geven over het toekomstbeleid van de vloot
n.a.v. een presentatie over dit onderwerp van Dirk Evers eerder die week.

Jaarcijfers 2017.
Erik Meynders presenteert de jaarcijfers 2017 en begint met nog even de uitleg over
de structuur van onze club.
Erik gaat door de diverse overzichten. Er zijn geen grote veranderingen en of
aanpassingen. Aangezien er geen vragen zijn is het woord aan Coen Potters
namens de kascommissie.
NB; een kleine correctie lid van de kascommissie is tevens Theo Vermeulen en niet
zoals abusievelijk vermeld Theo van Schagen.
De kascommissie is tevreden over de boeken. Ze zijn blij dat er een vereenvoudiging
in het systeem is en hoopt dat dit wordt voortgezet. Een en ander is duidelijk en
transparant. Zij zijn ook blij met de verdere digitalisering van de administratie.
De kascommissie heeft de boekhouding goed bevonden en adviseert de vergadering
het bestuur decharge te verlenen, wat gebeurt.
Sjoerd Schotanus heeft nu 3 jaar in de commissie gezeten en zal aftreden. Hans van
Noort wil zijn plaats invullen.

Dan volgt de presentatie van Christian Goosmann over de mogelijkheden van onze
vloot in de toekomst. Hij meldt dat over dit onderwerp een enquête in de maak is. De
presentatie brengt, zoals bedoeld, de discussie op gang.
Wouter: zijn er meer clubs die een 182 in exploitatie.
Peter: vraagt of een 182 180 pk geen optie is
Max en Adri: waarom geen Piper
Gerard: waarom 3 / 4 man. Uit een vorige enquête bleek dat meest met 2 gevlogen
wordt
Flip: hoezo is doelgroep 10 – 30 uur
Ben: zakelijke vliegers maakt volgens hem maar 0,8% van onze leden uit
Teun: vanuit instructie oogpunt, waarop geen 152, dat past is uniforme vlootopbouw
René: zou jammer zijn indien er geen laagdekkers meer zouden zijn (met knuppel)
Riks: zijn Fuji is te koop. Avionica is ook een punt van belang.
Ten behoeve van de te houden enquête zegt Gerard toe de vorige enquête aan
Christian te geven. Rob zegt toe te willen helpen met het opstellen.

Rondvraag

Rob Wolff vraagt nog even aandacht aan de ernstig zieke Gerrit. (Het bestuur heeft
al een blijk van medeleven gestuurd).
Teun Buitink vraagt even stil te staan bij het fatale ongeluk van Fred Corporaal die
ook een flink aantal jaren bij ons instructie heeft gegeven.
Adri van der Sluis vraagt of wij al helemaal klaar zijn met betrekking tot AVG, ook
met papieren dossiers. Gabe meldt dat dit het geval is.
Voor wie nog niet getekend zou hebben liggen bij de secretaris formulieren klaar om
dit alsnog te doen.

Om 21.55 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de leden uit om onder het
genot van een drankje nog even na te praten in het clubhuis.

