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Notulen ALV 2019 

 
Van de Algemene Leden Vergadering van de Maserati Club Holland op 30 maart 2019,  
10.30 – 12.45 uur. 
De ALV vindt plaats bij Gallery Aaldering te Brummen. 
 
1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 10:43 uur en vermeldt dat dit zijn eerste ALV als voorzitter is. 
 
2 Notulen ALV 2018,  
De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van 2018. 
 
Dick Zonneveld merkt op dat bij de benoeming van de kascommissie 2018 dit niet correct is genoteerd. Er 
staat nu dat Martin Polak en Dick Zonneveld benoemd zijn. Dit moet zijn Coen Flink en Martin Polak. 
 
Coen Flink merkt op dat bij agendapunt 7a 2108 staat i.p.v. 2018. Dit is een type fout. 
 
3 Ingekomen stukken: 
Er is 1 ingekomen stuk van de Stichting Maserati La Leggenda Continua. Dit wordt opgenomen als 
agendapunt 10 en zal daar verder besproken worden. 

4a Jaarverslag van de voorzitter, Dennis Silbernberg:   
De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren. 
Hieruit volgen positieve meldingen. 
 
De voorzitter zegt zelf dat we kunnen spreken van een leuk jaar, waarin we leuke dingen hebben gedaan. 
De sfeer op de evenementen is goed, meer leden bezoeken de evenementen en binnen het bestuur is de 
sfeer ook goed. 
Terugblikken op de evenementen van 2018 zullen besproken worden door de bestuursleden evenementen. 
We hebben dit jaar in samenwerking met de Belgische Club bij Tricolore uitgave 4 een extra 
evenementenblad 2019 gemaakt voor de leden. Dit blad ziet er goed uit. Eind 2019 zullen we wederom een 
evenementenuitgave maken, waarbij we ook hopen op sponsorgelden. We hebben inmiddels nieuwe 
sponsoren erbij, maar we kunnen uiteraard nog meer gebruiken. 
 
De financiële staat van de club is goed en zal door de penningmeester toegelicht worden. 
 
4b Terugkoppeling AAB door Michiel Mulder:  
Hieronder ziet men een overzicht wat we hebben ontvangen van AAB. Michiel leest het bericht van Jan 
Janssen van AAB voor. 
 
Arnhem, 27-3-2019. 
 
Dag Michiel, 
 
Het is dan bijna weer zover voor de aankomende jaarvergadering van de MCH op 30 maart a.s. 
Onze gegevens voor de bijdrage aan het jaarverslag vind je in de bijlage verwoord. 
Het betreft de periode van 1 mei 2018 tot 1-2-2019. 
Ook voor 2018 geldt dat we een goed jaar in de boeken kunnen bijschrijven en we verschoond 
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blijven van extra premiemaatregelen. 
Wat nog opvalt, is dat in 2018 minder schade is gereden t.o.v. de voorgaande jaren. 
De cijfers van 2017 hebben we ook bijgewerkt op basis van de perioden 1-5 tot 1-5 en in vergelijk  
met 2016 blijven de ontvangen bruto premies circa gelijk.  
 
Ik ga ervan uit dat je op basis van de bovenstaande gegevens en de bijlage jouw jaarverslag weer  
kunt completeren.  
 
Ik wens jou en alle Maseratisten veel plezier toe. Ik kan er zaterdag a.s. niet bij zijn en ik hoop je op een 
later tijdstip weer te kunnen ontmoeten bij een van de komende jaarevenementen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Jansen. 
AAB Arnhems Assurantiebedrijf B.V.  
T 026-3630000 
M 06-54311470 
www.aabnet.nl 
M info@aabnet.nl 
 
 
4c  Verslag van de penningmeester, Robert Heins:  

Toelichting van de jaarcijfers 2018 zijn reeds gepubliceerd op de website. 

 
4d. Verslag van de kascontrolecommissie:  
Martin Polak leest verslag voor betreffende MCH Boekjaar 2018. 
 
Geachte leden van de vereniging, geacht bestuur, 
 
Op zondag 2 maart heeft de kascontrole ten huize van de penningmeester te Doesburg plaatsgevonden. 
De leden van de kascommissie danken de penningmeester voor zijn gastvrijheid tijdens de kascontrole. 
De leden van de kascommissie brengen u hierbij verslag uit van hun bevindingen inzake de verantwoording 
van de financiële zaken binnen onze vereniging. 
Het boekjaar 2018 is met een negatief resultaat afgesloten, ten bedrage van € 8.783,29 
De vermogenspositie bedraagt per 31-12-2018, € 127.814,69. 
 
De kascommissie heeft enerzijds kennisgenomen van de wijze waarop de penningmeester de administratie 
heeft gevoerd en anderzijds een aantal controles uitgevoerd.  
De kascommissie trof een correcte boekhouding aan waardoor voor de leden van de commissie geen 
aanleiding bestond om een accountantscontrole voor te stellen. 
Als onderdeel van onze werkzaamheden is de aansluiting van de einde jaarrapportage met de 
onderliggende boekhouding vastgesteld. De administratie is steekproefsgewijze getoetst aan de 
onderliggende bewijzen met de daarbij behorende bescheiden. 
De classificaties in de rapportage zijn op consistente wijze ten opzichte van het voorafgaande jaar 
gemaakt. 
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Wij complimenteren de penningmeester met de zorgvuldigheid en tijdigheid van het voeren van de 
administratie, met het bijbehorende verslag alsmede het overzicht van de ledenmutaties. De 
penningmeester heeft conform de vastgelegde procedures gewerkt. 
Er is ons tijdens onze verdere werkzaamheden niets gebleken, naast zaken reeds opgenomen in het 
verslag van de penningmeester, waarvan wij menen U als leden van de vereniging opmerkzaam te moeten 
maken. 
De kascommissie stelt derhalve voor om de penningmeester decharge te verlenen voor de over het 
boekjaar 2018 gevoerde administratie. 

Hoogachtend, 
De leden van de kascommissie, 30 maart 2019.  

C. Flink en M. Polak  

4e   Verslag van de evenementencommissie:   
Richard Broeks, terugblik evenementen 2018  
In 2018 hebben de volgende evenementen plaats gevonden: 

§ 20 januari  Nieuwjaarsreceptie RAC Rotterdam 
§ 25 maart  Algemene Leden vergadering 
§ 8 april   Viva Italia, TT Circuit Assen 
§ 21 april  Techcom Bas Jansen Carrosseriebouw 
§ 23 - 24  juni  Midzomernachtfeest + binnenland toertocht 
§ 29 juni – 1 juli  Concours Paleis Het Loo, Apeldoorn (3 dagen) 
§ 10 -12 augustus Oldtimer Grand Prix, Nürburgring Dld (i.s.m. Duitse Club) 
§ 26 - 30 september  MIR2018 Berlijn, Duitsland 
§ 13 oktober  TechCom, AS Motorsport Wormerveer 
§ 21 oktober  MCH Rijtraining, Lelystad 
§ 15 december  Verjaarsdiner  

 
Richard meldt dat de evenement goed bezocht zijn. Hij meldt ook welke evenementen een top 3 vormen. 
Dat zijn; 

1. Nieuwjaarsreceptie met 70 deelnemers 
2. Midzomernachtfeest met 69 deelnemers 
3. Verjaarsdiner met 55 deelnemers. 

 
Helaas is de Ladies Day niet doorgegaan in verband met onvoldoende aanmeldingen. 
 
Michiel met aanvullingen van Jan Ekris en Jack van Dalen, terugblik Techcom: 
In het voorjaar was er een bijeenkomst bij Bas Jansen. Daar was de opkomst niet zo heel groot. 
De Techcom die in het najaar plaats vond bij AS Motors was wel een groot succes. 
 
Het blijft hangen en wurgen voor het organiseren van een TechCom evenement. Daardoor werd de 
bekendmaking voor de meeting bij Bas Jansen pas laat gecommuniceerd en hierdoor mogelijk weinig 
animo wegens andere verplichtingen van leden. 
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Guido Janssen, terugblik Tricolore: 
Conform doelstelling is de Tricolore in 2018 vier keer uitgekomen. 
In 2018 hadden we voldoende kopij per blad (> 40 pagina’s). Het ging beter dan in 2017. De kopij van en 
door leden komt gelukkig weer binnen.  
Het uitbrengen van een 1ste nummer in het nieuwe jaar blijft lastig omdat er weinig evenementen plaats 
vinden. We hebben tevens 2 nieuwe adverteerders erbij. 
 
In 2019 zal het blad ergens tussen de 25 en 30 jaar zijn. Coreille Harms was redactrice van het 1ste uur. Er 
zal bij dit jubileum stilgestaan worden. 
 
De voorzitter wil Guido en Michiel in het zonnetje zetten voor hun inzet voor ons clubblad. Zij hebben er 
best veel werk aan en brengen iedere keer weer een mooi blad uit voor alle leden. 
 
Terugblik website en facebook: 
Teun de Bruin verzorgt de content op de website en facebook.  
Een tijdje geleden zat er een fout in de website waardoor de adverteerders niet zichtbaar waren. Dit naar 
aanleiding van een update van het programma WordPress. Dit is systeem is over het algemeen een stabiel 
systeem. 
Hopelijk wordt de stabiliteit en de verwijzing naar derden op korte termijn verbeterd. 
Mochten er problemen zijn of andere vragen of opmerkingen dan kunt u een bericht mail naar 
webmaster@maseraticlub.nl . 
 
Een opmerking vanuit de zaal: de vindbaarheid van een bijlage op de website mag duidelijker worden 
aangegeven. Dit is nu niet altijd even duidelijk. Hiermee zal rekening gehouden gaan worden. 
 
5 Bestuurs(her)benoemingen: Secretaris en bestuurslid evenementen 
De functies secretaris en bestuurslid evenementen waren per 2019 weer vacant. Monique van Dalen heeft 
zich herkiesbaar gesteld en dit geldt ook voor Richard Broeks voor de functie van bestuurslid evenementen. 
Voor beide vacatures hebben geen andere kandidaten zich aangemeld. 
De voorzitter vraagt aan de leden of men akkoord gaat met de herbenoeming van de positie secretaris 
door Monique van Dalen en de positie bestuurslid evenementen door Richard Broeks. 
Onder luid applaus worden beide positie geaccordeerd. 
 
6 Benoeming kascontrole commissie en overige commissieleden 
In 2018 waren Coen Flink en Martin Polak leden van de kascontrole commissie.  
Dit jaar zal Coen Flink aftreden als lid van de kascommissie. Dick Zonneveld meldt zich aan als 
kascommissie vo0r 2019. 
 
De voorzitter vraagt aan de leden of men akkoord gaat met de benoeming van de kascommissie ingevuld 
door Dick Zonneveld en Martin Polak. Onder luid applaus wordt er ingestemd. 
 
Ook dit jaar is er een oproep om deel te nemen aan de evenementen commissie in verband met de 
organisatie van de evenementen en bemanning van de stand tijdens een evenement. 
Het jaar 2020 zal een jubileum jaar zijn voor de club en hebben we hard hulp nodig bij het verzinnen en 
input voor ideeën van nieuwe evenementen. 
 
 
 
 



 

 5 

 
7. Lidmaatschapsvormen 
Naar aanleiding van een opmerking tijdens de ALV heeft het bestuur nagedacht over eventuele 
verschillende soorten lidmaatschapsvormen, ook voor bedrijven. 
 
Er zullen 4 verschillende lidmaatschapsvormen zijn en twee voor bedrijven. 
Dit zijn: 

- Membro Normale => normaal lidmaatschap 
- Membro “Speciale” => speciaal lidmaatschap 
- Membro Precario => aspirant lidmaatschap 
- Associato  => donateurschap 

 
En voor bedrijven: 

- Preferred supplier MCH regolare 
- Preferred supplier MCH super 

 
Vanuit de leden wordt gevraagd of de overige lidmaatschapsvormen stemrecht hebben. Dit zal alleen van 
toepassing zijn voor het vol betalend lid. De overige lidmaatschapsvormen zullen geen stemrecht hebben. 
 
Aanpassing op de statuten omtrent de verschillende lidmaatschapvormen is niet van toepassing. 
De voorzitter vraagt of men na aanpassing zoals hiervoor beschreven akkoord is. Hier wordt akkoord op 
gegeven. Dit zal ook toegevoegd worden aan de besluitvorming. 
 
8. Begroting 2019 
Robert geeft een toelichting op de begroting. Begroting 2019 is reeds gepubliceerd op de website. 
 
Naar aanleiding van deze toelichting hebben de aanwezige leden geen op- of aanmerkingen op de 
begroting en wordt de begroting goedgekeurd. 
 
9 Programma 2019, Evenementencommissie, 
13 januari  Nieuwjaarsreceptie  
10 februari  Meet & Greet Kartcompetitie 
30 maart  Algemene Leden vergadering 
Voorjaar  TechCom 
14 april  Binnenstebuitelandrit, Zeeuws Vlaanderen 
28 april  Viva Italia, TT Circuit Assen 
15-16 juni  Midzomernachtfeest 
29-30 juni  Concours Chantilly, Frankrijk 
9- 11 augustus Oldtimer Grand Prix, Nürburgring Dld (i.s.m. Duitse Club) 
25 augustus  Golfdag en BBQ 
20 - 23 september MIR2019, Gleneagles, Schotland 
22 – 28 september Buitenland toertocht, Zwitserland 
Najaar   TechCom 
17 november  Meet & Greet Kartcompetitie 
14 december  Verjaarsdiner 
 
De leden hebben bij Tricolore editie 4 van 2018 een evenementenblad ontvangen. Hierbij staan ook alle 
evenementen vermeldt van de Belgische Club. Nederlandse Clubleden zijn van harte welkom om zich 
daarvoor aan te melden. De aanmelding verloopt net als onze eigen evenementen via 
evenementen@maseraticlub.nl . 
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Michiel legt uit dat de Binnenstebuitenlandrit start in Hulst en eindigt in Knokke. Het is een leuke en mooie 
route van ongeveer 4,5 uur. Aanmelding hiervoor is nog mogelijk. 
 
Tijdens Viva Italia eind april zullen wij ontvangen worden namens 402 Events. Hiermee worden wij 
gelijkgetrokken met de Lamborghini Club en Ferrari Club. Dit houdt in dat de entree voor de leden van 
Maserati Club Holland gratis is. Het meerijden tijdens de parade is voor de leden ook gratis.  
Aan de overige activiteiten op het circuit zijn wel kosten verbonden.  
 
Het Midzomernachtfeest zal wederom een leuk evenement worden. Houdt de datum vrij in uw agenda. 
 
Chantilly wordt georganiseerd is samenwerking met de Franse club. Indien je met een klassieke auto naar 
dit evenement komt, graag even vermelden bij de aanmelding, want dan krijgt uw auto toegang tot het 
terrein. 
 
De Golfdag zal plaats vinden bij Golfclub Wilnis te Mijdrecht. Er zal een kleine 9 holes ronde gelopen 
worden en voor leden die nog niet bekend zijn met golfen of nog weinig ervaring hebben wordt een golf 
clinic georganiseerd. 
 
MIR2019 is reeds vol en valt tegelijk met de buitenland tourrit in Zwitserland. Voor de buitenlandtoerrit zijn 
op dit moment 12 aanmeldingen. 
 
Lida Beukers merkt op dat ze het niet prettig vindt dat beide evenementen te gelijk plaats vinden. Ze 
vraagt aan het bestuur om volgend jaar rekening te houden met het plannen hiervan. Het bestuur geeft als 
reactie dat men daar volgend jaar rekening mee zal houden. 
 
De Techcom in het voorjaar zal waarschijnlijk uitgesteld worden naar een datum in juni. Het evenement zal 
plaats vinden bij een lid dat samen met anderen een auto aan het restaureren is. 
 
Dit jaar vindt er geen Concours plaats op Het Loo. Paleis Het Loo is gesloten en wordt de komende 5 jaar 
gerestaureerd. Er zal worden uitgeweken naar Paleis Soestdijk. Helaas heeft de organisatie nog geen 
informatie hierover vrijgegeven. Het concours vindt plaats op 24 en 25 augustus (golfdag MCH). 
 
Er wordt een oproep gedaan of leden interesse hebben om het verjaarsdiner te organiseren dan wel met 
ideeën willen komen. 
 
Martin Polak vraagt of we dit jaar niet aan Wings en Wheels mee doen. Omdat er nog geen uitgebreide 
clubinformatie beschikbaar is gegeven door de organisatie, is het nog niet duidelijk of we zullen 
deelnemen. De datum is 31 augustus. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal dit in een nieuwsbrief 
dan wel op de website worden gepubliceerd. 
 
Jack van Dalen vraagt of er nog liefdadigheidstochten georganiseerd worden. Het bestuur geeft als reactie 
dat dit mogelijk is. Leden kunnen een liefdadigheidsevenement initiëren. 
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10 Stichting Maserati La Leggenda Continua 
De voorzitter heeft een schrijven ontvangen van Stichting Maserati La Leggenda Continua. 
De voorzitter geeft het woord aan Gert Jan Korterink. 
Gert Jan Kortreink geeft aan dat de stichting wordt opgeheven. Hierdoor komen er gelden vrij en zal een 
donatie worden geschonken aan Maserati Club Holland van € 10.000, --. Dit dient ten goede te komen aan 
een evenement ter ere van het 35-jarig bestaan van Maserati Club Holland in 2020. 
De voorzitter bedankt Gert Jan voor zijn toelichting. 
Hij leest de laatst alinea van het schrijven voor, welke hij graag deelt met ons allen. 
 
“Het doet ons plezier om het volgende kunnen meedelen. Aangezien de doelstellingen van de Stichting en 
die van MCH grotendeels overeenkomen, en de MCH in 2020 35 jaar zal bestaan, stelt de Stichting u graag 
voor om een éénmalige donatie van EUR 10.000,00 aan de MCH te doen ter gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan in 2020, te besteden aan een daarmee samenhangend evenement of activiteit. Wij hopen dat wij 
(de leden van) de MCH hiermee een mooi verjaardagscadeau kunnen bieden.” 
 
Na het voorlezen van deze passage, dankt de voorzitter het bestuur Stichting La Leggenda Continua, 
vertegenwoordig door de heer Korterink, de heer Stolze en de heer Harms, voor dit genereuze cadeau aan 
onze club. 
 
9 Rondvraag en sluiting.  
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn voor de rondvraag. 
 
Coen Flink vraagt of het mogelijk is dat de notulen van de ALV eerder gepubliceerd kunnen worden. 
Het bestuur gaat akkoord met deze vraag en zal de notulen ongeveer uiterlijk 1 maand na de ALV op de 
website publiceren. 
 
Dennis Silbernberg sluit zijn eerste vergadering als voorzitter van Maserati Club Nederland de vergadering 
om 12.15 uur.  
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Actie en besluitenlijst ALV 
 
20180325.01 Actie – besluitenlijst toevoegen aan de ALV notulen Opmerking 
20180325.02 Oproepen kopij voor Tricolore vermelden in 

nieuwsbrief inclusief deadline 
Hier is gehoor aan gegeven. 
Geldt ook weer voor 2019. 

20180325.03 Gezocht leden die willen assisteren tijdens 
evenementen 

Herhaald verzoek tijdens de ALV 
op 30-3-2019 

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

 

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

Heeft het bestuur gehoor aan 
gegeven. 

20190330.06 Toevoeging van verschillende lidmaatschapsvormen  
20190330.07 Een buitenlandrit en MIR niet tegelijkertijd laten 

plaats vinden. 
 

20190330.08 Donatie van €10.000 ten behoeve voor een 
evenement of activiteit in 2020 ter ere van het 30 
jarig bestaan van MCH. 

 

 


