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VERSLAG Jaarvergadering 2010 (Algemene leden vergadering) 
 
Dit is het verslag van de jaarvergadering 2010 op 9 november, gehouden in de “Ottoburg’ te Rijswijk Z-H. 
Aanwezig zijn 23 leden, waaronder dhr. Th. Allis, onze oud directeur.. 
Opgesteld: 11 november 2010. 
 
 
 
1. Opening door de voorzitter. 
 Alle bezoekers worden hartelijk welkom geheten.  
 
2. Vaststellen agenda: 
     Er zijn geen aanvullende agendapunten. 
 
3.  Mededelingen: 

Bericht van verhindering ontvangen van de Heer Jan. v. Zeist, Jaap Bruins, Piet Groot en  
mw. Paula Burger, welke laatste halverwege de vergadering toch aanwezig kon zijn. 

 
4. Verslag van de secretaris: 
 Aantal bestuurvergaderingen:     6 keer waarvan  5 x in de SOOS en  1 x thuis bij de penningmeester. 

Het I.B. is nu 2 maal op uitstekende wijze verzorgt door Ron de Wolf. Veel dank daarvoor en voor de 
welwillende medewerking van Fokker Papendrecht. Alle leden zijn daar erg blij mee. 
We hebben het afgelopen verenigingsjaar afscheid moeten nemen van 8 collega`s. Hun namen staan 
op de website, bladzijde: In Memoriam en in Memoriam 2. Dit zijn de collega`s waarvan het overlijden 
bekend is gemaakt aan het bestuur. Onze condoleances zijn natuurlijk uitgegaan naar de familie. 
Fons Knul en Jan Ruis zijn, op uitnodiging, naar het 6e lustrum (30 jr.)  van de VOFE Amsterdam 
geweest wat zeer werd gewaardeerd. Het bestuur heeft hiervoor ook een bedankbrief ontvangen. 
Het gehele jaar door is de website bijgehouden en verder uitgewerkt. 
Het aantal leden bedraagt op dit moment 170. 
Sinds eind 2009 zijn er 40 nieuwe leden bijgekomen. 
Er hebben 3 leden opgezegd of zijn afgeschreven. 
Er is nog 1 aspirant lid die na betaling van de contributie officieel lid wordt. 
De teller voor het aantal bezoekers van de kerstborrel staat op het moment van schrijven op 86. 
Er wordt op een grote opkomst gerekend. 
Het aantal verkochte loten staat op 122.    

 
4.   Verslag vorige vergadering: 
      Na lezing wordt dit verslag goedgekeurd. 
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5.  Financieel jaarverslag: 

De penningmeester brengt verslag uit van de werkelijk uitgaven t.o.v. de begroting 2009-2010 en legt 
de begroting voor 2010-2011 aan de vergadering voor. 
Mede door de aanwas van nieuwe leden en het sponsorbedrag van AVIO-DIEPEN (HAD), staan we 
weer licht in de plus. Dat is voor het eerst sinds jaren. 
Niet bekend is of AVIO-DIEPEN ons het nieuwe jaar weer sponsort. 
De kascontrole commissie kon helaas niet aanwezig zijn maar hebben hun taak wel uitgevoerd. 
De decharge is op papier gezet en getekend, en wordt door de penningmeester voorgelezen. 
De vergadering gaat hierna akkoord.  

 
6. Wat verder ter tafel komt. 

Leo Hermkes vermeldt het  aanstaande jubileum van de hobbyclub.    12 ½ jaar. 
Er wordt gewerkt aan een presentje voor de eigenaar van de Evenementen hal waar de hobbyclub 
gehuisvest is. 

 
7. Bestuursverkiezing: 
       De voorzitter brengt opnieuw naar voren dat het bestuur dringend uitbreiding behoeft. 

Met name wordt een tweede penningmeester gezocht. 
 

8. Rondvraag: 
 Geen vragen.      
  
9.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst waarna de rest van de 
middag zeer genoeglijk werd doorgebracht met o.a. het bekijken van foto albums die waren 
meegebracht. 
Rond 15:30 uur ging een ieder weer huiswaarts. 
 
 
 

      De secretaris. 
 


