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Notulen ALV 2018 

 
Van de Algemene Leden Vergadering van de Maserati Club Holland op 25 maart 2018,  

10.30 – 12.45 uur. 
De ALV vindt plaats bij Goyer Golf & Countryclub te Eemnes. 
 

1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 10:37 uur en vermeldt dat dit haar laatste ALV als voorzitter zal 
zijn. 
 
2 Notulen ALV 2017,  
Vraag om commentaar: 
 
Dick Zonneveld: op pagina 6 staat mijn achternaam verkeerd gespeld. Het is geschreven met een S en dit 
moet zijn een Z. Graag corrigeren. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen en de voorzitter bedankt de secretaris voor het uitwerken 
van de notulen. 
 

3 Ingekomen stukken: 

− Voorzitter: Er is een bericht gezonden door de productie coordinator van Flikken Rotterdam, met de 
vraag of er een lid van de Maserati Vereniging zijn Maserati Quattroporte ter beschikking wil stellen 
voor de productie. Aanmelding kan gedaan worden bij de secretaris. 

− Evenementen: voornamelijk algemene informatie omtrent rally’s. Deze zullen genoteerd worden op 
de beveiligde website van de MCH. 

 

4a Jaarverslag van de voorzitter, Manon Cordewener:   

Afgelopen jaar 2017 hebben wij als club een relatief rustig jaar gedraaid. De drukte rond het organiseren 
van de MIR 2016 was voorbij en dus hebben wij ons – in relatieve rust – kunnen concentreren op het 
organiseren van de reguliere club evenementen.  
 
Van Nieuwjaarsreceptie bij Driessen tot het Concours d’élégance op het Paleis het Loo, van Techcom dagen 
(bij onder andere Louwman) tot binnenland toertocht en van Viva Italia (in Assen) tot aan het 
Verjaarsdiner (in Sittard). De evenementen zijn allemaal voorbij gekomen en zijn redelijk tot goed bezocht.  
 
Omdat wij de MIR financieel goed hadden afgesloten en wij de daarvoor opgebouwde reserve zelfs in het 
geheel niet hebben hoeven aanspreken, hadden wij besloten de opgebouwde reserve "terug" te geven aan 
de clubleden door een groot feest te organiseren, het Midzomernachtfeest genaamd. Het feest werd in juni 
2017 gehouden op Kasteel Vaalsbroek en was een groot succes. 
 
Verder zijn er over 2017 geen bijzonderheden te melden.  
 
Het ledenaantal loopt – niet als de afgelopen jaren – een beetje terug, maar de echte crisis lijkt voorbij.  
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Financieel staan wij er nog steeds goed voor. Door de nieuwe penningmeester is het afgelopen jaar heel 
wat tijd en energie gestoken in het overnemen van de financiën van zijn voorganger, maar ook dat is naar 
volle tevredenheid gelukt.  
 
Manon Cordewener  
 
4b Terugkoppeling AAB door Michiel Mulder:  
Jan (AAB) kon helaas niet zelf aanwezig zijn bij de ALV en Michiel licht de gepresenteerde sheets toe. 
Er zijn geen noemenswaardigheden te melden. Overall is het een positief resultaat.  
Ongeveer 80 leden zijn verzekerd bij AAB. Dat is ongeveer 1/3 van ons ledenaantal. 
Namens Jan wordt ons veilige kilometers toegewenst. 
 
4c  Verslag van de penningmeester, Robert Heins:  
 
Toelichting bij de jaarcijfers van 2017 
 

1. Algemeen: 
 a. Ledenaantal:   
  Bij aanvang van  2017 had de club een aantal 235 leden, waarvan 3 ereleden. Het aantal buitengewone 
  leden in 2017 is 11. Buitengewone leden zijn o.a. buitenlandse clubs en Maserati Benelux. In het totaal  
  hebben 27 leden opgezegd en 2 leden zijn geroyeerd. 
  In 2017 waren 24 nieuwe aangemelde leden. In het totaal zijn er 5 leden minder in het jaar 2017. 
 b. Nieuwe aanmeldingen: 
  Voor 2018 hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld. Helaas zijn er ook 19 opzeggingen binnengekomen 
  voor 2018  Dit betekent dat ultimo 2018 het ledenaantal 221 bedraagt. 
 c. Herinneringen: 

 Door voorzitter en penningmeester zijn meerdere malen, per mail en soms per telefoon, leden herinnerd 
 aan hun lidmaatschapsgeld 2017 dat zij nog niet voldaan hadden. Uiteindelijk zijn medio september de 
meeste betalingen binnen.   

 d. Royering: 
  In de bestuursvergadering van december is besloten de 2 leden, die niet gereageerd en niet betaald 
   hebben, te royeren. 
 e. Contributiebetalingen: 
  Ook voor 2017 is de inmiddels de gebruikelijke procedure gevolgd dat de leden zelf hun contributie 
  overmaken op de bankrekening van de club. Het lid is immers zelfstandig in het nemen van zijn 

beslissing om lid te zijn van de Maserati Club Holland. Heeft het lid niet tijdig opgezegd, dan blijft de 
  betalingsverplichting voor dat jaar. 

 Voor 2018 heeft het bestuur besloten in januari elk lid de brief, die voorheen in de Tricolore werd 
gestopt en meegezonden nu apart te verzenden. 

 f. Ledenpas: 
  De ledenpas wordt aangemaakt conform de afspraak op de ALV, op basis van het ledenaantal op 
  1 januari van het nieuwe jaar. 
  Er zal niet meer gewacht wordt op het moment dat het merendeel heeft betaald. 
  De individuele ledenpas wordt, na betaling van het lidmaatschap, verstrekt. 
 
2. Toelichting balans 2017: 
 a. Voorraad MCH artikelen: 
  De voorraad aan artikelen is per eind 2007 door het secretariaat gewaardeerd waarbij de waarde is vast 
  gesteld op € 1000,-  In 2017 heeft er geen aanschaf plaatsgevonden. 
 b. Archiefboeken: 
  Aangekocht handboek voor € 36,95.  
 c. Club stand: 
  Begin 2015 is een nieuwe kleine stand aangeschaft ten bedrage van € 915,-  Volgens besluit zal deze 
   stand in 3 jaar worden afgeschreven. (in 2015, 240,- , in 2016, € 300,- enz.) 
  Resteert op balans € 915,- min € 845,- is € 75,- 
 d. Liquide middelen: 
  Deze staan apart gespecificeerd. De spaartegoeden zijn over twee banken verdeeld om financiële risico's 
  te spreiden. 
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 e. Eigen vermogen: 
  Op de bestuursvergadering van november 2016 is besloten de financiële meevaller van de MIR en de 
  opgebouwde reserve  samen terug te laten vloeien in het eigen vermogen 
  Dit is in 2017 gerealiseerd. Eind 2017 bedraagt het eigen vermogen 136.597,98 euro. 
  Door het organiseren en financieren voor alle clubleden van het Midzomernachtfeest, waarbij de leden 
  hun overnachting zelf betaalden, is het vermogen extra belast met € 10.133,85   Hierdoor is er een 
   vermogensafname in 2017 van € 3.494,08.  Zie resultatenrekening. 
 g. Vooruit ontvangen: 
  Dit is betaalde contributie voor 2018. 
 
3. Toelichting resultatenrekening: 
 a. Afschrijving: € 300,- kleine club stand.  Zie toelichting 2c. 
 b. Evenementen: 
  Op de vergadering van november 2016 is tevens besloten dat een deel van de financiële meevaller 
  toekomt aan de leden dit is in 2017 gerealiseerd door het organiseren van het Midzomernachtfeest in 
  het Kasteel Vaalsbroek.  Om de kosten inzichtelijker te maken geven we de evenementen in twee delen 
  weer.  1. De jaarlijks terugkerende (standaard) evenementen en 2. het Midzomernachtfeest.  
  De kosten van de standaardevenementen (1.) bedroegen  € 11.125, 34. 
  Hiervan werd € 5.330,- door de deelnemende leden bijgedragen. 
  De kosten van het Midzomernachtfeest (2) zijn door de club gefinancierd voor de leden.  
 c. Tricolore: 
  De kosten van het clubblad bedroeg € 13.773,95; dit is minder dan begroot. Mede door minder 
  advertenties en hun opbrengst en het kleiner aantal pagina's. Zie ook punt  f. 
 d. Website kosten: 
  De bouwkosten van de nieuwe website zijn ruim drieduizend euro lager uitgevallen. 
  De eerste begroting voor de nieuwe website dateert uit 2014. Deze begroting is in de loop van de tijd 
  niet aangepast. In 2017 is de opzet van de nieuwe site ter hand genomen. Dankzij bevriende relatie is de 

  website medio 2017 gerealiseerd. 
 e. Opbrengst evenementen: Zie punt 5 
 f. Opbrengst advertenties: 
  De € 4.522,50 is met € 2.477,50 lager uitgevallen dan begroot, maar ongeveer gelijk gebleven aan de  
  opbrengst van 2016. 
 g. Rente: 
  In het afgelopen jaar is de rentevoet maand na maand gedaald. Het gevolg is dan ook dat de rente over 
  2017 tot nu toe de laagste was ten opzichte van de voorgaande jaren en slechts € 292,55 opbracht. 
  Dit is 557 euro lager dan begroot. Voor het komende jaar ontvangen we bij één rekening een rente van  
  slechts 0,25 %. 

 
 

4d.  Verslag van de kascontrolecommissie:  
Dick Zonneveld leest verslag voor betreffende MCH Boekjaar 2017. 

KASCOMMISSIEVERSLAG MCH BOEKJAAR 2017  

Aan de leden van de vereniging, geacht bestuur,  

Allereerst danken wij de penningmeester voor de gastvrijheid tijdens de kascontrole op maandag 19 
februari 2018 bij hem op kantoor te Doesburg.  

De leden van de kascommissie brengen u hierbij verslag uit van hun bevindingen inzake de verantwoording 
van de financiële zaken van onze vereniging. Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat 
van EUR 36.505,92. Het vermogen bedraagt per 31 december 2017 EUR 136.597,98. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat het resultaat 2017 zeer sterk is beïnvloed door de vrijval van de tot vorig jaar 
aangehouden voorziening voor de organisatie van een MIR. Deze voorziening was opgebouwd over de loop 
van een aantal jaren als reservefonds in geval mogelijke financiële verplichtingen door eventualiteiten niet 
zouden kunnen worden nagekomen.  

De kascommissie heeft enerzijds kennisgenomen van de wijze waarop de nieuwe penningmeester de 
administratie heeft gevoerd en anderzijds een aantal controles uitgevoerd. Er is echter geen 
accountantscontrole uitgevoerd. Als onderdeel van de werkzaamheden is de aansluiting van de 
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eindejaarrapportage met de onderliggende administratie vastgesteld. De administratie is 
steekproefsgewijze getoetst aan onderliggende bewijzen en bescheiden alsmede bankafschriften.  

De kascommissie trof een accuraat bijgehouden boekhouding aan waardoor er voor de kascommissie geen 
aanleiding bestond om extra controle activiteiten uit te voeren of door derden te laten uitvoeren. De 
classificaties in de rapportage zijn op consistente wijze ten opzichte van het voorgaande jaar gemaakt. 
Verder zijn er tijdens dit jaar van wisseling van penningmeesters geen bijzonderheden bekend geworden 
die verdere aandacht of hier nadere uitleg behoeven.  

Wij complimenteren de penningmeester met de zorgvuldigheid en aandacht tijdens het overnemen en het 
voeren van de administratie, met het verslag en met de verwerking van de ledenadministratie. De 
penningmeester heeft conform de vastgelegde procedures gewerkt.  

Er is ons tijdens onze werkzaamheden niet gebleken, naast zaken reeds opgenomen in het verslag van de 
penningmeester, waar van wij menen u als leden van de vereniging verder opmerkzaam te moeten maken.  

De kascommissie stelt derhalve voor om de penningmeester decharge te verlenen voor de over het 
boekjaar 2017 gevoerde administratie.  

Dit verslag wordt bij het bestuur ter bewaring afgegeven.  

Hoogachtend, 
De leden van de kascommissie, 25 maart 2018.  

C. Flink en D. Zonneveld  

4e   Verslag van de evenementencommissie:   

Richard Broeks, terugblik evenementen 2017  
In 2017 hebben de volgende evenementen plaats gevonden: 

- Nieuwjaarsreceptie  
− ALV – Kröller Muller museum 
− Techcom – 2 activiteiten 
− Viva Italia 
− Concours ’t Loo 
− Midzomernachtfeest – Kasteel Vaalsbroek 
− Oldtimer GrandPrix Duitsland 
− Classic Wings & Wheel te Gilzen Rijen 
− Verjaarsdiner 

Richard meldt dat de evenementen goed bezocht zijn. 
 
Iemand vraagt waarom de Techcom altijd laat zijn informatie verstrekt betreffende het evenement. 
Het antwoord hierop is dat de meeste garagehouders pas heel laat kunnen weten of aangeven dat ze tijd 
hebben. 
 
Financiële toelichting Evenementen: 

 De kosten voor de jaarlijks terugkerende (standaard)evenementen bedragen in 2017 € 11.125,34.  
 Conform de toezegging op de ALV 2016 is in 2017 voor het eerste het Midzomernachtfeest 
georganiseerd op kosten van de MCH.  Voor dit feest heeft de club een bedrag van € 10.133,85  
uitgegeven.  
 De totaal uitgegeven kosten aan evenementen is   € 21.259,19. Het begrote bedrag voor 2017 is 
met € 28740,80 hoger dan de totale evenementen kosten. 

  De uitgaven van de standaard evenementen bedraagt € 11.125,35 
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Guido Janssen, terugblik Tricolore: 

Conform doelstelling is de Tricolore in 2017 vier keer uitgekomen. 
Er wordt geconstateerd dat het blad minder advertentie-inkomsten heeft, waardoor het aantal pagina’s van 
het blad ook minder wordt. De terugloop van het aantal pagina’s is zichtbaar vanaf het tweede kwartaal, 
waarbij op dat moment de Tricolore nog maar 32 pagina’s is. In het derde en vierde kwartaal is het blad 
weer beter gevuld met mooie nieuwe verhalen. 
Coreille Harms wordt expliciet bedankt voor haar mooie verhalen. 
 
Er wordt een oproep gedaan aan de leden om kopij aan te leveren. Guido stelt dan ook voor om dit 
regelmatig in de nieuwsbrieven te vermelden met de daarbij behorende deadline. 
Robert vraagt aan de leden of er nog leden zijn die met hun bedrijf willen adverteren in de Tricolore. 
 
Michiel Mulder, terugblik website: 
De nieuwe website draait en is gelanceerd. 
Leden kunnen inloggen voor toegang tot het besloten deel van de website. 
Er zal ook meer nieuws gecommuniceerd gaan worden via de website. Teun zal de taak van webmaster op 
zich gaan nemen. 
Door hick-ups in de software hebben we met de implementatie wat problemen gehad. Dit waren 
voornamelijk Microsoft problemen.  
Er zal gekeken worden of het technisch haalbaar is dat er een koppeling komt naar de websites van de 
andere Europese Maserati Clubs. 
 
Dennis vraagt of adverteerders zichtbaar worden op de website. De huidige adverteerders worden 
inderdaad binnenkort zichtbaar op de website. 
 
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het forum ook weer in het leven geroepen wordt. Het huidige forum kan 
niet meer hersteld worden en er zal gekeken worden of het bouwen van het nieuwe forum nog een 
toegevoegde waarde heeft. Er is daar op dit moment geen duidelijk beeld bij. 
 
5 Bestuurs(her)benoemingen: Voorzitter 
In 2016 was het al de bedoeling dat Manon als voorzitter zou aftreden, maar er is toen besloten het 
voorzitterschap met 1 jaar te verlengen. Nu is het tijd om de hamer door te geven. 
De afgelopen maanden heeft een kandidaat zich aangemeld en de afgelopen 3 maanden meegedraaid. 
Kandidaat nieuwe voorzitter Maserati Club Holland is Dennis Silbernberg.  
Dennis geeft een korte presentatie over zichzelf. Hij meldt in zijn presentatie dat zijn doel zal zijn om de 
komende jaren meer clubleden te vergaren en dat hij openstaat voor nieuwe mogelijkheden. 
Na deze presentatie vraagt Manon aan de leden of zij instemmen met de benoeming van Dennis 
Silbernberg als nieuwe voorzitter. Met luid applaus wordt dit bevestigd. Aan het einde van de vergadering 
zal Manon de voorzittershamer overdragen aan Dennis. 
 
Na de benoeming van de nieuwe voorzitter wordt de bijna oud-voorzitter Manon in het zonnetje gezet. Er 
wordt haar een tijdelijke lijst overhandigd met foto’s van Manon en haar Maserati. Op dit moment is de 
tekening in de maak. Naast de tekening wordt er een mooie orchidee overhandigd, welke afkomstig is van 
de familie Van Steekelenburg. 
Manon licht toe dat zij destijds door Frits en Coreille was benaderd om de nieuwe voorzitter van de club te 
worden. Destijds dacht ze dit niet te kunnen, maar uiteindelijk had ze toen toch ja gezegd. Er waren toen 
wel de nodige strubbelingen. Men had gedacht dat zij de marionet van de vorige voorzitter zou zijn. Veel 
leden kenden Manon ook niet. Niets was minder waar. Haar prestaties tijdens haar voorzitterschap zijn 
onder andere de MIR 2016 succesvol organiseren, een goede financiële afronding van de MIR en de bouw 
van een nieuwe website. Uiteraard zijn er nog meer zaken te benoemen die Manon tijdens haar 
voorzitterschap uitstekend heeft uitgevoerd. Het enige wat haar niet gelukt is om de statuten bij te werken. 
Dit zal dan ook een opdracht zijn voor de nieuwe voorzitter. 
Manon zegt: “ Ik verlaat de club op een moment dat we er financieel er goed voorstaan. Ik wil iedereen 
bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren.” 
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6 Benoeming kascontrolecommissie en overige commissieleden 

In 2016/2017 waren Coen Flink en Dick Zonneveld leden van de kascontrolecommissie. Dit jaar zal Coen 
Flink aftreden als lid van de kascommissie. Er wordt aan de zaal gevraagd of iemand wil toetreden tot de 
kascommissie. Martin Polak stelt zich beschikbaar. 
 
Dick Zonneveld en Martin Polak zullen voor 2018 de leden van de kascommissie zijn. 
 
Er wordt een oproep gedaan om deel te nemen aan de evenementencommissie in verband met de 
organisatie van de evenementen en bemanning van de stand tijdens een evenement. 
 
7  Begroting 2018 

Robert geeft een toelichting op de begroting. 
Toelichting begroting 2018. 

a. in de begroting voor 2108 hebben we de tweedeling standaard en midzomernachtfeest doorgevoerd.  
  Voor 2018 is het Midzomernachtfeest weer op de kalender gezet. 
 b. kosten Tricolore bijgesteld rekeninghoudend met uitgaven van clubkalender. 
 c. kosten begroot op basis van onderhoud. 
 d. mailing aangepast i.v.m. verzending brieven en kalenders. 
 e. MCH-artikelen (mogelijke) aanschaf van club artikelen. 
 f. de rente wordt verlaagd. Daar de rente bij vele banken op nul procent is gekomen. 
  
Voorgenomen maatregelen van het bestuur voor 2018 
 a. De brief met het verzoek de contributie voor het nieuwe jaar over te maken wordt in 2018 separaat 
   verzonden van de Tricolore. 
 b. Aan het begin van 2018 zal een kalender van de Maserati Club Holland worden uitgegeven. 
 
Contributie: 
  Voorgesteld wordt de contributie voor 2018 te handhaven op  € 130,00 
 
8 Programma 2018, Evenementencommissie, 

− Nieuwjaarsreceptie: georganiseerd door Monique van Dalen bij RAC 
− ALV 
− Viva Italia:  
− Techcom 
− Ladies day & BBQ 
− Concours het Loo 
− Midsummer Night Party i.c.m. toertocht 
- Oldtimer Grand Prix: dit is geen officieel MCH-evenement, maar we worden door de Duitse club 

uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. 
- MIR 2018 te Berlijn - Duitsland 
− Techcom 
− Rijtraining 
− Verjaarsdiner: 15 december 

 

De nieuwjaarsreceptie in Rotterdam was druk bezocht met ongeveer 80 bezoekers. 
 
Voor het midzomernacht feest voor 2018 heeft het bestuur besloten om nog 1 maal deze kosten volledig 
voor haar rekening te nemen. Reden hiervan is dat we het financieel heel erg goed hebben gedaan tijdens 
de organisatie van de MIR in eigen land en we iets terug willen doen voor de leden. 
 
Michiel meldt tevens dat alle Nederlands clubleden ook van harte welkom zijn op de evenementen van de 
Belgische Club. Deze evenementen worden ook altijd gemeld in de nieuwsbrieven en in de Tricolore. 
Aanmelding verloopt ook via evenementen@maseraticlub.nl . 
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9 Rondvraag en sluiting.  

Bij de rondvraag is het volgende aan de orde gekomen: 
 
Frits Harms meldt dat het destijds heel ongebruikelijk was om een “meisje” te vragen als voorzitter van een 
club, maar hij vond dat Manon dit wel aan kon. Hij vertelt dat Manon dit uitstekend heeft gedaan. Zij heeft 
de club naar een hoger niveau getild. We hebben inmiddels voldoende reserves en hij was heel blij dat 
Manon destijds ja heeft gezegd. Zij kon leidinggeven en heeft ervoor gezorgd dat de club een eenheid 
bleef. Zij heeft dit fantastisch gedaan en Frits bedankt Manon voor haar inzet de afgelopen jaren. 
 
Er wordt een opmerking gemaakt vanuit de leden dat stemmen over personen geheim zouden zijn en dat 
Manon het stemgedrag in de statuten zou aanpassen. Er zijn momenteel geen redenen om een stemming 
geheim te doen, maar dit zal worden voorgelegd worden aan de notaris. 
 
Hoe zijn de financiële bevoegdheden van het bestuur? 
Antwoord hierop luidt: er geldt een 4-ogen principe qua controle facturen door de voorzitter en 
penningmeester. Daarnaast hebben we een 2-handtekeningen procedure, waarbij de 2de handtekening bij 
betaling niet digitaal is op dit moment, omdat dit te duur is. De kascommissie controleert de kas ook op het 
2-handtekeningen principe. 
 
Hoe verloopt de distributie van de clubpassen? 
Indien een lid betaald heeft, dan ontvangt het lid zijn pas. Peildatum voor uiterlijke betaling is 1 april. Dit 
jaar betrof dat ongeveer 33 leden die niet op tijd hadden betaald en daardoor ook hun pas later 
toegezonden kregen. 
 
Verzocht wordt om tijdens de ALV een microfoon te gebruiken. 
 
Coen Flink vraagt of de ledenlijst openbaar gepubliceerd mag worden? Het antwoord hierop is nee. Wij 
mogen dit conform de AVG niet verspreiden. 
 
Jack van Dalen vraagt of de leden de begroting niet moeten goedkeuren? Antwoord is nee. 
 
Er wordt gevraagd waarom het Midzomernachtfeest gratis is en er geen bijdrage wordt gevraagd. Dit is 
reeds toegelicht. Een reactie hierop is dat men het daar niet mee eens is dat er op deze wijze met ons geld 
wordt omgegaan en niet iedereen gediend is van een feest. Er wordt nogmaals benadrukt dat het in 2018 
de laatste keer is dat het feest volledig bekostigd wordt door de Club. 
 
Een vraag vanuit de leden of meerdere gezinsleden lid kunnen worden van de club, tegen bijvoorbeeld een 
ander soort tarief. Deze suggestie zal in het bestuur besproken en opgepakt worden. 
 
Waarom is er geen buitenlandrit georganiseerd dit jaar? Antwoord hierop is dat er te weinig aanmeldingen 
zijn. Er moeten minimaal 20 deelnemers zijn om bijvoorbeeld een tocht naar Italië te organiseren. 
Dat er belangstelling is voor een dergelijk evenement is duidelijk, maar vergt veel organisatie en tijd. Het 
dient ook ver en lang van te voren aangekondigd te worden. Coen Flink merkt daarbij wel op dat als een 
club 200 leden heeft het lastiger is om voldoende deelnemers te krijgen, dan als de club 600 leden heeft. 
 
Manon Cordewener sluit de laatste keer als voorzitter van Maserati Club Holland de vergadering om 12:45 
uur. 
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Actie en besluitenlijkst ALV 

 
20180325.01 Actie – besluitenlijst toevoegen aan de ALV notulen  
20180325.02 Oproepen kopij voor Tricolore vermelden in 

nieuwsbrief inclusief deadline 
 

20180325.03 Gezocht leden die willen assisteren tijdens 
evenementen 

 

20180325.04 Aanpassing van de statuten – o.a. stemmen van 
personen 

 

20180325.05 Organiseren van een buitenlandrit en tijdig 
aankondigen t.b.v. inschrijving 

 

 


