Notulen Algemene leden vergadering
Datum:
Locatie:
Notulen:

13-03-2018
Hotel de Witte Bergen te Eemnes
Jolanda Kerkhofs

Deelnemers:
* Dhr. K. Kooij
* Dhr. O. Vlaanderen
* Dhr. D. Wolfrat
* Dhr. L. Proper
* Dhr. H. van der Heijden

(Voorzitter)
(Vicevoorzitter)
(Penningmeester)
(Algemene zaken)
(Algemene zaken

Aanwezigen:
35 Leden zijn aanwezig.
Afwezig MK.
* Dhr. M. Stelleman
* Dhr. R. Brons
* Dhr. A. Egmond
* Dhr. J. Morsch
* Dhr. W. Gratama
* Dhr. A. Scholtmeijer
* Mevr. R. Waterreus
* Dhr. B. Paulides
* Dhr. R. Ringma
* Dhr. F. Corporaal
* Dhr. G. van Hoften
* Dhr. K. van Stokkum
* Dhr. T. Span
1. Opening
De Voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur.
2. Agenda ALV.
De agenda voor de vergadering is door genomen.
3. Notulen algemene leden vergadering 2017
De notulen van de vorige ledenvergadering zijn goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken en mededingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Jaarverslag van de voorzitter over het verenigingsjaar 2017
We bespreken tijdens deze vergadering het verenigingsjaar 2017 maar
kijken ook zeker naar 2018.
Ook dit jaar hebben we weer een lichte stijging in het aantal leden.
Het ledenaantal toen deze voorzitter begon lag rond de 700 nu zitten we
boven de 800.
Ook het vrienden van de HARC programma maakt een grote sprong, we
hebben nu ruim 30 vrienden van de HARC.
We merken dat het steeds moelijker wordt om raceweekenden met een
klein verlies af te sluiten.
Het vullen van door ons georganiseerde race-evenementen wordt ook
steeds moeilijker, onze trouwe MG Triumph rijders zijn samen gegaan
met de Duitsers welke hebben besloten niet meer te komen rijden op
Zandvoort tijdens de HZT.
De HARC wil het risico van verlies verminderen door zich in te kopen bij
andere race organisatoren.
Helaas zien wij als HARC ook nog niet de mogelijkheid om onze eigen
Hospitality te behouden tijdens de HZT. Circuit houdt vast aan Vermaat,
waarschijnlijk van hogerhand.
Er is ons gevraagd om onze tent tijdens de HGP niet meer op te zetten op
Paddock 2, maar dat daarvoor de HARC in La Course de Hospitality kon
maken. Daarvoor zijn we nog in onderhandelingen.
6. Jaar verslag van de Penningmeester over 2017.
Het jaar verslag is een aantal keer opgevraagd. Belangrijk is te zien dat dit
jaar voor het eerst het vrij rijden een positief resultaat heeft gehad. Ook
belangrijk zijn de kosten van de afgelopen jaar voor promotie en
publicaties, waar goed te zien is dat de HARC een bepaalde weg in is
geslagen.
We hebben een positief resultaat tegen over 2016.
- Er is een vraag van Dhr. B. Mets over een extra inkomsten van de HARC
tijdens de HGP van €20.000.-? Waarop dhr. W. Wolfrat meldt dat dit een
andere manier van boeken is tegenover de andere jaren. Waarmee het
wat overzichtelijker gemaakt moet worden.
- Er is een vraag van dhr. B. Du Toy van Hees over wat het netto resultaat

is van de HGP? Waarop dhr. W. Wolfrat antwoord dat dit resultaat
€20.000.- is doordat er een contract is afgesproken met het circuit.
7. Verslag van de Kascommissie 2017
De Kascommissie heeft op 06-03-2018 inspectie verricht op de
boekhouding van de HARC ten kantore van de vereniging. De
Kascommissie heeft een steekproef gewijsde controle uitgevoerd op de
grootste debiteuren en crediteuren posten. Zij heeft vastgesteld dat het
saldo van de bankrekening per ultimo 2017 overeenstemt met de
boekhouding.
De Kascommissie heeft de administratie overzichtelijk en in orde
bevonden.
De Kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te
verlenen.
Dit is met algemene stemmen aangenomen, decharge verleend.
8. Aanstelling Kascommissie 2018
Dhr. K. Kneppers en dhr. T. Span zullen volgend jaar wederom de
kascommissie vormen.
9. HARC Promotie
Met een vast team van schrijvers hebben we een doorstroming van de
websites en sociaal media.
We proberen tijdens evenementen ook het publiek mee te nemen in het
race gebeuren.
Ook staat de HARC steeds meer op beurzen waar de HARC wordt
gepromote en tevens ook de Raceklasse HARC NK82-90.
10.Website
We zijn al enkele jaren aan het investeren in de website, zodat de website
“het” platform voor Historische Racen wordt.
De website moet ook beter toegankelijk worden voor leden die zich
inschrijven en meteen kunnen betalen.
Bv voor het inschrijven van het vrij rijden/ racegroepen zodat deze
gegevens direct op een inschrijflijst komen te staan. Verder ook nog
Vrienden van de HARC die korting geven aan HARC leden, dit beter en
duidelijker te communisten.
- Dhr. B. Mets deelt mee dat zij volgen jaar over gaan op Engels. Van wege

vele buitenlandse rijders. Dhr. W. Wolfrat vertelt dat de HARC ook
plannen heeft voor 2 talige websites en nieuwsbrieven.
11. Vrienden van de HARC
De HARC kan trots mededelen dat er dit jaar weer 2 nieuwe Vrienden van
de HARC bij zijn gekomen: AKDR en Raceplanet.
De enige Vriend van de HARC die dit jaar is gestopt is :SubGMT. Wij
bedanken hen voor de jaren die zij de HARC hebben gesteund.
Dhr. K. Kooij deelt mede dat Le Brosse ook heeft opgezegd als Vriend van
de HARC. Alleen dat deze nog Vriend van de HARC blijft voor 1 jaar.
12.Verslag NK82-90
Aan het eind van de vergadering krijgen wij nog een presentatie van dhr.
JW Stals. We zien binnen de NK82-90 positieve stijging. De informatie
avond was een succes.
13.Karten voor het goede doel 2017
Dhr. L. Proper vertelt over het goede doel Grandma Webster’s
kindertehuis. Zij heeft ongeveer 30 kinderen in huis zitten. Zij betaald
alles zelf. De cheque met het bedrag wat is opgehaald wordt officieel
uitgereikt aan dhr. L. Proper.
14.Jaarverslag Vicevoorzitter 2017
We proberen nog steeds bij de KNAF de Historische auto ren sport
belangen te behartigen. Binnen de historische auto ren sport is het voor
ons belangrijk dat iedereen gewoon moet kunnen rijden. Dat daarbij de
communicatie tussen de sportcommissarissen en wedstrijdleiders soepel
dient te lopen. Daarom hebben we ook overleg gesprekken met beide.
Aansluitend;Dhr. H. van der Heijden vertelt dat we bij de NK’s zo veel
mogelijk gelijke reglementen proberen te hanteren.
Verder verteld dhr. H. van der Heijden dat hij tot de veiligheidscommissie
is toegetreden sinds dit jaar.
15.Verloop Zaak M. Vereijken
De rechtszaak loopt al een aantal jaar. We kunnen mededelen dat de
laatste zaak gewonnen is door de HARC. Dat daarmee de zaak gesloten is.

16.Jaar verslag L. Proper
Het jaarverslag van dhr. L. Proper is eigenlijk een half jaar verslag wegens
Privé omstandigheden.
Voor mij was de belangrijkse reden om in het bestuur van de HARC te
komen. -om de racerij zo eerlijk mogelijk te houden en daarvoor mij in te
zetten voor een speciale meet Tool.
Wij hebben deze Tool in samenwerking met Sparks ontwikkeld om de
cilinder inhoud goed te kunnen meten.
17. Jaarverslag H. van der Heijden
We proberen elk jaar weer een stukje professioneler te werken.
Het blijkt ook wel dat de mensen/coureurs steeds meer merken dat we
wel degelijk kleding en dergelijken controleren.
Verder blijkt dat er helaas nog al wat stoelen via EBay zijn gekocht welke
helaas niet goed gekeurd zijn.
De Tc’ers die vorig jaar aktief waren hebben gelukkig ook weer hun
meedewerking toegezegd voor het jaar 2018. We hebben ook enkele
nieuwe TC’ers bereid gevonden du nu de opleiding doen.
Zo zien we ook wel dat de TC van tegenwoordig vele malen strenger is
dan vroeger de tijd was.
18. HARC Kalender 2018
De Kalender wordt gepresenteerd. Het enige wat aangepast wordt is het
vrij rijden dag 11 Mei dat komt te vervallen.
19.Bestuurssamenstelling
Dhr. K. Kooij laat weten nog maar 1 jaar door te gaan als voorzitter en
stelt zich in 2019 niet meer herkiesbaar als voorzitter.
Dhr. L. proper wordt bedankt voor zijn deelname aan het bestuur.
Dhr. JW. Stals stelt zich voor aan de leden.
- Aftredend
- Kandidaat
- Herkiesbaar
- Herkiesbaar

L. Proper
JW. Stals
D. Wolfrat
O. Vlaanderen

20.Rondvraag
Dhr. D. Wolfrat deelt mee dat de leden van de HARC een toegangskaart
hebben gehad voor de IAMS waar de HARC vertegenwoordigd is met een
stand.
21.Presentatie NK82-90
Dhr. JW. Stals presenteert zijn visie over de NK82-90 als raceklasse.
Waaronder de mogelijkheden met deze Raceklasse , en verder wat ideeën
zoals een koppelrace en de 250 van de HARC.
Afsluitend met denkend in oplossingen en niet in problemen.
22.Sluiting door de voorzitter.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

