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Aanwezig bestuur: Arjan, Erik, Jan, Johan, Mike, Richard-Arthur. 
Afwezig bestuur: - 

 
   

 

Volgnummer Agenda punt 

1. Opening 
- De Voorzitter opent de vergadering. 

2. Agenda   
- Er worden geen nieuwe agendapunten toegevoegd. 

3. Goedkeuring notulen A.L.V. U.C.N. 18 maart 2022 
- Johan leest de notulen van de vergadering voor zodat alles duidelijk is. 
- De notulen worden goedgekeurd.  

4.  Ledenbestand 
- Afgelopen jaar 391 leden 19 opzeggingen en 21 nieuwe leden. 

              Het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven.  
- Daarnaast een tabel met de ontwikkeling van het ledenaantal van de 

afgelopen 10 jaar. 

5. Bespreken evenementen verleden & heden 
 
       Evenementen verleden.  

- Het jaartreffen heeft plaats gevonden in Nijnsel waar we te gast waren op 
het terrein van de familie Stacey.  

- Een bezoek aan Wilbertoord.  
- De Snertrit waar we te gast waren bij de familie van der Haar in 

Kootwijkerbroek.  
- De filmavond bij het SieMei Museum in Veghel. 

 
      Evenementen in de Toekomst: 

- Trekkertrek Loosbroek. 
- Technische middag.  
- Uitnodiging OTMV Gelderland. 
- Uitnodiging KLW-show thema Unimog.  
- Jaartreffen zijn we nog aan het bekijken welke datum de huidige datum is 

tegelijk met het jaartreffen van de Unimog-club Gaggenau in Aufenau.  
Mogelijk kijken naar een andere datum, eind Mei of april of in September. 
Een idee is een vaste locatie voor het jaartreffen, dit is organisatorisch 
handiger.  

              De meerderheid is geen voorstander voor een vaste locatie.  
              Een idee is om 5 locaties te zoeken en deze in 5 jaar te roteren. 
 



6.  Financiële situatie bespreken. 
- Johan bespreekt de financiële situatie. 

De Unimog club staat er financieel goed voor. 
Op verzoek kan het financieel jaarverslag ingezien worden.  

7. Kascontrole & verslag 
- De kascommissie bestond uit: Chris van Aert en Nico Hooymans.  
- Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd door kascontrole commissie, 

het zag er goed uit.  
- Km-vergoeding moet worden vastgelegd door de secretaris elke 

vergadering.  
- Cor Jansen met Nico Hooymans vormen de nieuwe kascommissie. 

8. Bestuur 
- Zoals bekend stappen Johan en Jan op uit het bestuur en zijn er geen 

nieuwe aanmeldingen.  
- Johan stelt voor om de vereniging anders vorm te geven.  

               Geen nieuwe mensen voor het bestuur maar kijken hoe kan het wel.  
               Mogelijk een kleiner bestuur met daarnaast commissies.  

- Er vindt een stemming plaats en er wordt gestemd dat we door gaan met 
een klein bestuur met daarnaast commissies. 

              Welke commissies er gevormd worden moet nog bekeken worden. 
- Mogelijke commissies kunnen zijn:  

                   # een evenementen commissie 
                   # een commissie voor de fehamec 

    # een redactie met daaronder het boekje de website en sociaalmedia  
    # een commissie voor de clubstand  
    # een kascommissie  

   
- Er moet uitgezocht worden wat precies de verantwoordelijkheden en 

risico's zijn van de bestuursleden en commissies. Hiervoor gaan we 
juridisch advies inschakelen.   

- Jan heeft op het laatste moment toch besloten aan te blijven als voorzitter 
en Johan heeft zich ook op het laatste moment herkiesbaar gesteld en is 
herkozen als penningmeester. 

- De functie voorzitter blijft wel open staan als vacature.  
 

9. Rondvraag 
- Club whats-app niet via Unimog club Nederland vertegenwoordigd.  
- Toevoegingen aan website zoals historie van Unimog om website 

interessanter te maken en advertenties moeten langer en makkelijker te 
verlengen zijn.  

- Het eten van de snertrit kon beter.  
- Lunchpakketje op jaartreffen bevat te veel verpakkingsmateriaal.  
- Is er een terreinrijden dit jaar? Bestuur > ja dit gaat door.  

              Misschien kijken naar nieuwe locaties zoals de lanshart of eurocircuit of                   
              Kartbaan Berghem of Overloon dit informeert (Dennis Steeghs).  

- Wat is er uit de ideeënbus gekomen? Bestuur > er zijn diverse dingen 
uitgekomen waar we rekening mee houden. In het vervolg proberen we 
deze zaken beter te communiceren.  

- Is het een idee dat het ontbijt uit het evenement gehaald wordt 
doormiddel van meer opties bij het opgeven? Bestuur > dit wordt niet 
eenvoudig te realiseren. 



- Is er bekend waarom er leden stoppen? Bestuur> meest opgegeven reden 
is dat de Unimog niet meer in het bezit is. 

- Er wordt ooit wel eens aangeboden dat eten gesponsord kan worden? > 
Bestuur dit is niet bij ons bekend.  
 

10. Afsluiting vergadering  
- De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 


