AeroClub Hilversum Amsterdam
Algemene Ledenvergadering

Notulen van de ALV van 26 oktober 2018
Opening.
Om 20.07LT opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Aanwezig zijn 31 stemgerechtigde leden.
De secretaris leest de namen voor van de 12 leden die zich hebben afgemeld,
t.w. Jaap Backx, Paul Driegen, Joris Gongrijp, Chris Heine, Ben Koele, Bert
Kuyper, Eric Loopik, Rolf Migo, Erik Olieman, Marianne Toorenburgh, René
Verjans, Bob Verkroost.
Het verslag van de ALV van 25 mei 2018 wordt pagina voor pagina doorgenomen.
Op pagina twee meldt Peter IJsbrandy dat hij niet sprak over een Cessna 182 met
180 PK, maar over een Cessna 172 SP met 180PK. Dit zal in de Notulen worden
aangepast. Verder geen opmerkingen en de notulen worden aangenomen.
Ingekomen stukken: geen
Mededelingen.
De voorzitter deelt mee dat het Bestuur voornemens is om op de voorjaars-ALV
een rooster van aftreden te presenteren. Reden is het feit dat het Bestuur zich
realiseert dat zij in één keer is aangetreden, nu twee jaar geleden, en met een
rooster van aftreden voor continuïteit in het bestuur wil zorgen.
Tevens hoopte het bestuur dat diegene die nog hun Wing tegoed hadden, omdat
ze niet op het zomerfeest aanwezig konden zijn, deze vanavond op te kunnen
spelden, maar ook nu zijn ze niet aanwezig zodat hun de speld toegestuurd zal
worden.

Uitslag enquête.
Christian geeft een presentatie met een overzicht van de resultaten van de
enquête. Het was verheugend te zien hoeveel leden de moeite hebben genomen
deze in te vullen. Veel aspecten kennen een redelijk eenduidig mening onder de
leden, waarop door het bestuur en commissies acties ondernomen kunnen
worden. Uiteraard zijn er ook onderdelen waar bijna zoveel meningen als leden
zijn.

Voor een ieder is de uitslag van de enquête sinds vanmiddag op de site op het
ledengedeelte in te zien. Mochten er hierover vragen of opmerkingen zijn, het
Bestuur ziet die graag tegemoet (bestuur@vliegclubhilversum.nl).

Begroting 2019.
Erik presenteert de begroting en geeft hier toelichting op. De verhoging bij
vliegactiviteiten is gerelateerd aan de wens om onder auspiciën van onze ATOschool aerobatic lessen te gaan verzorgen.
Tevens is in de begroting de mogelijkheid van sponsoring van Wings for All en
Hoogvliegers opgenomen. De uiteindelijke hoogte van de sponsoring zal
afhangen van het te ontvangen verzoek, inclusief een begroting. Mariëlle licht toe
dat het bedrag bij Hoogvliegers gerelateerd is aan een bijdrage voor ACHA-leden
die met een toestel van Oscar met door de Stichting Hoogvliegers geselecteerde
kinderen een rondvlucht maken vanaf ons veld.
Hans Faas vraagt hoe het met de actuele kosten t.o.v. de begroting 2018 staat.
Erik geeft aan dat het waarschijnlijk is dat de getoonde plus in de begroting, iets
hoger zal uitvallen.
Jaap de Ruiter vraagt nog eens hoe het nu zit met die €3000 extra voor
aerobatics en Leander legt uit dat dit nodig is voor de aankoop van een ATO
goedgekeurde syllabus, welke een voorwaarde is om als ATO lessen/opleiding te
kunnen gaan verzorgen
Willem Bennink memoreert dat ATO verbonden is aan Oscar.
Peter IJsbrandy vraagt of het wel reëel is om zo’n bedrag beschikbaar te stellen
voor misschien maar een beperkt aantal geïnteresseerden. Madelon Pol meldt dat
via de evenementen commissie gebleken is dat er juist behoorlijk veel animo is.
Dit blijkt uit de deelname aan ‘snuffel-lessen’. Ook blijkt de interesse uit de
enquête waar aerobatics één van de drie meest gevraagde items voor een
aantekening op het brevet is.
Jaap Havekotte stelt dat het oefenen van unusual attitudes essentieel is en een
must voor iedere piloot zou moeten zijn.
Jaap de Ruiter vraagt of de kosten Notacham reëel zijn en wellicht lager kunnen
en/of geminimaliseerd kunnen worden door deze digitaal ter beschikking te
stellen. Gabe zegt dat de redactie momenteel bezig is met een full colour
uitvoering die niet duurder hoeft te zijn dan de huidige uitvoering en wellicht nog

iets lager uitkomt. Maar ook dat we niet naar een ‘glossy’ moeten willen gaan.
E.e.a. heeft de aandacht van het Bestuur.
Max Heldring vraagt naar de drankenautomaat. Hierop wordt inderdaad wat
toegelegd, maar dit wordt gezien als service naar de leden en hun gasten. Wel
worden nog andere mogelijkheden overwogen.

Presentaties diverse commissies.
Barcommissie: Max deelt mee dat Ben uit de commissie stapt omdat het daar hij
verder weg woont bezwaarlijk wordt. Bert Kuiper (met hulp van Anne Kuiper) heeft
de barcommissie nu versterkt. Max heeft aangegeven dat hij in de Barcommissie
blijft tot er nog een extra vrijwilliger gevonden is voor die commissie.
Clubvluchten: Mariëlle geeft aan dat dit nog wel loopt maar met het vertrek van
Eric Loopik eind van dit jaar alleen Leander en zij nog maar zitting hebben.
De Hemelvaartvlucht was een succes en het was goed om te zien dat er de
nodige nieuwe deelnemers waren dit jaar.
Evenementen: Madelon deelt mee dat Antoon weinig tijd meer heeft voor de
commissie maar dat René Verjans toegetreden is. Verder was het fijn te merken
dat zowel bij de succesvolle B-cup, als ook bij de Zilveren Vleugel met Zomerfeest
er veel bereidheid was om even mee te helpen met opruimen e.d. Dat is dus
clubgevoel! De 3-maanden check die dit jaar werd georganiseerd vanwege de
extreem slechte winterperiode (qua weer en veldsituatie) was een groot succes en
voorzag duidelijk in een behoefte. De inzet is om dit ook volgend voorjaar weer op
te zetten. Verder werden er diverse evenementen georganiseerd en lezingavonden gehouden.
Gebouwen: Matthieu is blij met wat tot nu toe is gerealiseerd aan opknappen/
verbetering aan het gebouw. Extra dank gaat uit naar Hans van Doorn en Willem
Bennink die enorm veel van het werk voor hun rekening hebben genomen. Een
verdiend applaus hiervoor! Hans Faas vraagt nog om een budget voor
terrasverfraaiing.
Notacham: Gabe vertelt nog eens over de plannen voor de Notacham en wijst er
nogmaals op dat de Notacham digitaal te lezen is op onze website.
IT/website: Gabe vertelt dat er gewerkt wordt aan een nieuwe website. De
commissie hoopt deze in de loop van het volgend jaar te kunnen presenteren.

Vloot: Jan ten Holt meldt dat Ben Koele en Mario Nienhuis de vlootcommissie
hebben verlaten. Toch begint de commissie meer gestructureerd te raken.
Henk Schutrups heeft een enorme klus geklaard door de kosten van de
individuele kisten inzichtelijk te maken. De vlootcommissie wil nog met een budget
voor 2019 komen.
VMS: René geeft een presentatie waarin aandacht wordt besteed aan de nog
steeds bestaande knelpunten zoals het circuitvliegen e.d. René zal eind van het
jaar aftreden als VMS-er, maar blijft als vraagbaak voor zijn opvolgers
beschikbaar. In overleg met het Bestuur worden al gesprekken met kandidaten
voor opvolging gevoerd.
Overall blijkt bij alle commissies één uniforme constatering:
de commissies zijn onderbezet en er is dringend behoefte aan mensen die zich
ook willen inzetten om onze club ‘alife and kicking’ te houden.

Rondvraag:
Wouter ter Reehorst bedankt namens Wings for All de ACHA voor haar
sponsorbijdrage.
Jaap de Ruiter vraagt hoe het nu staat met de procedure over het restaurant.
Christian antwoord dat dit nog loopt en dat dit nog wel even kan aanlopen.
Op de vraag of er al een plan B is na uitspraak meldt hij dat die er in principe wel
is maar dat daar pas serieus naar gekeken kan worden wanneer wij weten waar
we aan toe zijn en wij kunnen hierop niet vooruitlopen.
Verder vraagt Jaap over de contacten met de SVH. Leander meldt dat er van het
Bestuur uit gesprekken worden gevoerd, al is het dan nog niet met de regelmaat
die wij wenselijk achten. Maar wij proberen e.e.a. in beweging te houden.
Leander nodigt alvast de aanwezige vrijwilligers uit voor de vrijwilligers borrel op
zondag 9 december.

Om 22:10 LT sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit nog
een drankje te komen drinken in het clubhuis.

