
 

Notulen  Algemene  Ledenvergadering   RRAF   

op 8 april 2017 

Cito Motors ,Huizingalaan 66 , 5628 CM , Eindhoven. 

Aanwezig : Jan den Hartog , Rolf Blei ,  Egbert Wits , Kees Kuijpers , Gert en 

Thea Dol  , Dick Schiferli , Peter Visser , Tup Jansen , Seph Jacobs , Peter 

Kleuters , Barbara de Graaff, Wim Slaats,Ronald Hagesteijn , Astrid Mertens  , 

John Hamminga (notulist) 

1. Opening 

Voorzitter Kees Kuijpers opent de vergadering met dank voor de locatie en heet 

ieder hartelijk welkom. Ook worden de namen van de afmeldingen genoemd 

:Maarten Kaptein , Hans van Dam , Edwin Tieben , Henk Bannink,Ben 

Ruijs,Matthijs van den Adel, Jeroen Pepplinkhuizen,Philip Burggraaf. 

2. Vaststelling van de agenda. 

Geen wijzigingen. 

3.Missie en visie Cito motors . 

Mevrouw Marissa van Laarhoven vertelt over het ontstaan en ontwikkeling van 

Cito-motors. 

Haar vader nam in 1962 als 16-jarige een klein garagebedrijf van zijn overleden 

vader over , en heeft dat in de loop der jaren uitgebouwd tot het prachtige en 

grote bedrijf dat er nu met vele vestigingen staat met veel prestigieuze merken. 

Met uitgebreide opleidingen in de branche is zij nu vooral bezig met de Engelse 

merken. 

4.Notulen ALV dd. 12 maart 2016 

Géén opmerkingen , het verslag wordt goedgekeurd met dank aan 

samensteller John Hamminga. 

 



5. Ingekomen stukken en mededelingen.      Géén. 

6. Jaarverslag Bestuur 

Is een ieder vooraf toegestuurd , geen opmerkingen 

7. Jaarverslag  Penningmeester. 

Is een ieder vooraf toegestuurd , zie ook de website. 

Penningmeester Dick Schiferli neemt het verslag door en geeft uitleg . Geen 

vragen of opmerkingen. 

8. Verslag Kascontolecommissie. 

De kascie.bestaat uit Tup Jansen en Rolf Blei . 

Tup verklaart de administratie in vogelvlucht doorgenomen te hebben. 

Dat het vermogen is afgenomen door de najaarsrit en dat alles klopt en in orde 

is. 

9. Goedkeuring  financieel verslag. 

De ALV gaat accoord met het financiele beleid en de verslaglegging . 

10.Decharge Bestuur en Kascontrolecommissie. 

Het advies aan de ALV is om het bestuur en de penningmeester te dechargeren 

hetgeen bij acclamatie gedaan wordt met dank aan Dick. 

11.Vaststelling begroting 2017 en contributie. 

Jan den Hartog merkt op dat er geen bankkosten vermeld zijn , Dick Schiferli 

vertelt dat hij dat in privé betaalt. 

Peter Kleuters vraagt of er een voorjaarsrit komt : bij voldoende belangstelling 

komt die er. 

De ALV gaat accoord  met de begroting . 

12 Vaststelling contributie. 

De ALV gaat accoord met de contributieverhoging van € 60,- naar € 70,- ( incl. 



 € 10,- ACHAFR) m.i.v. 2018 

13. (her)benoeming bestuursleden. 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Dick Schiferli en Ronald Hagestein. 

De voorzitter bedankt Dick voor de geweldige wijze waarop hij het 

penningmeesterschap gevoerd heeft en  een stukje secretariaat. 

Ook met dank voor de aangeboden toekomstige hulp bij het organiseren van 

ritten wordt hem een Birdie-beeldje aangeboden. 

Ronald wordt bedankt voor 10 jaar grote betrokkenheid en activiteit. 

Die dank wordt mede onderstreept met het uitreiken van de Wisselbeker voor 

leden die veel voor de RRAF betekenen. 

Ook wordt hem een fotoboek uitgereikt met afbeeldingen van zijn deelname 

aan de Italie-rit. 

Ronald memoreert dat de rit in Denemarken zijn eerste kennismaking met de 

RRAF was , dat hij samen met Seph , Dick en Peter Visser de Europatour gaat 

organiseren en wij zijn neus zullen blijven zien. 

Als nieuwe  bestuursleden worden Peter Visser en Henk Bannink  voorgesteld. 

Zij hebben het bestuur in de afgelopen maanden al bijgestaan. 

Henk is helaas door ziekte niet aanwezig. 

Met applaus wordt hun bestuurslidmaatschap door de leden bekrachtigd. 

14. Benoeming kascontrolecommissie . 

Tup Jansen   treedt af en wordt bedankt, Rolf Blei blijft nog een jaar. 

Een nieuwe kascommissaris wordt in overleg tussen Rolf en de voorzitter 

gezocht.. 

15. Website / rallycompetitie. 

 De rallycompetitie zal in verband met gebrek aan belangstelling niet 

voortgezet worden. 



Seph geeft een toelichting over de opzet van de website welke wervend en 

informatief is. 

De leden worden verzocht hun gegevens te verstrekken aan Seph. 

Ieders wachtwoord is Auto@2017 

 

16. Ledenbeleid. 

Voorzitter Kees  Kuijpers  geeft aan dat meer dan de huidige 45 leden gewenst 

zijn. 

 face to face is het meest effectief. 

Enkele leden nemen initiatieven om binnen Rotary-Nederland meer aandacht 

voor de Fellowships te krijgen 

Jan den Hartog zal gouverneur Jan Hol benaderen om wat te doen in de 

Rotarian voor de Fellowships. 

17. Evenementen 2017. 

6 mei :voorjaarsrit 

In 2018 zal de RRAF  de Europatour organiseren in Midden-Nederland. 

18. Rondvraag / w.v.t.t.k. 

De voorzitter meldt dat Astrid Mertens aangeboden heeft om de RRAF bij te 

staan bij eventuele juridische vraagstukken. 

19. Sluiting. 

Verder niets meer aan de orde zijnde , sluit de voorzitter de vergadering met 

dank voor ieders aanwezigheid en inbreng. 

Tevens een woord van dank aan Marissa van Laarhoven voor de fraaie en 

gastvrije ontvangst. 

Ook zij krijgt als aandenken een Birdie-beeldje en tevens biedt de voorzitter 

een jaar gratis lidmaatschap van de RRAF aan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


