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Concept Notulen ALV RRAF  

Gehouden op 16 maart 2019 te Naarden. 

Locatie Cool Classic Club in Naarden Gooimeer 

Aanwezig waren: Kees Kuijpers voorzitter, Matthijs van den Adel, Henk Bannink Rolf Blei, Ernst 

Harrijvan, Jan den Hartog, Barbara de Jong, Maarten Kaptein, Wim Leewis, Siang Phoa, Ben Ruis, Dick 

Schiferli, Egbert Wits, Seph Jacobs (notulist)  

Afwezig met kennisgeving: Jaap van de Breggen, Ger de Bruijn, Philip Burggraaf, Anton van Egmond, 

John Hamminga. Ronald Hagestein, Cornelis Jonkman, Peter Kleuters, Astrid Mertens, Edwin Tieben, 

Peter Visser.  

Agenda  

Op de agenda stonden de volgende punten: 

1. Opening door de voorzitter, Kees Kuijpers 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

4. Notulen ALV 17 maart 2018 

5. Jaarverslag secretaris peter Visser 

6. Jaarverslag penningmeester Henk Bannink 

7. Verslag kascommissie  

8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2018 

9. Decharge bestuur en kascommissie 

10. Vaststelling contributie en begroting 2019 

11. Benoeming bestuursleden Peter Visser en Henk Bannink 

12. Vaststelling kascommissie 2019 

13. Evenementen in Europa  

14. Toekomst RRAF. Presentatie door Seph Jacobs  

15. Rondvraag 

16. Sluiting  

 

1. Opening  

Om precies 13.00 uur opent ,na het nuttigen van voldoende luxebroodjes opent  de 

voorzitter de vergadering. Kees heet iedereen welkom en spreekt zijn tevredenheid uit over 

de gekozen locatie. 

2. Vaststelling Agenda 

De agenda wordt volgens, in overeenstemming met de convocatie vastgesteld 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

De voorzitter meldt de ziekte van secretaris Peter Visser en wenst hem een spoedig herstel. 

Ook meldt hij de ziekte en afwezigheid van kascommissielid Ronald Hagestein. Hierdoor 

heeft het wel aanwezige lid van deze commissie, Rolf Blei, vandaag en zware taak. Hij zal het 

werk als kascommissie vandaag alleen moeten doen. 

Als ingekomen stuk behandelt de voorzitter de mail van Maurice Elzas.  
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Maurice was een van de oprichters van onze RRAF en deze meldt dat hij gezien zijn leeftijd 

en familieomstandigheden heeft moeten besluiten zijn lidmaatschap van de RRAF op te 

zeggen. Kees memoreert de vele verdiensten die Maurice voor de RRAF heeft gehad. Hij 

betreurt het vertrek maar respecteert zijn besluit. r 

4. Notulen ALV 17 maart 2018 

De notulen worden zonder op of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. De 

voorzitter dankt Peter Visser voor deze voortreffelijke rapportage van de afgelopen ALV. 

5. Verslag van de secretaris Peter Visser  

Het verslag wordt zonder vragen, op of aanmerkingen goedgekeurd. 

6. Jaarverslag penningmeester Henk Bannink. 

De penningmeester geeft een boeiende uiteenzetting over de financiële situatie over het jaar 

2018. Hij constateert dat de RRAF er financieel zeer rooskleurig voorstaat. De door de RRAF 

georganiseerde ACHAFR Eurotoer leverde een behoorlijk positief saldo op. Daarbij werden de 

operationele kosten goed in de hand gehouden. Een en ader kwam duidelijk tot uitdrukking 

in het overzicht dat Henk presenteerde. 

 

7.  Verslag kascontrole commissie 

Het enig aanwezige lid van de kascontrolecommissie verklaarde dat de boeken zijn 

gecontroleerd en in orde bevonden zijn. Hij complimenteerde de penningmeester met een 

uitstekende verslaglegging en wijs financieel beleid. Hij raadde de vergadering aan 

penningmeester en bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid over 2018. 

8. Goedkeuring financieel verslag over 2018. 

De vergadering keurt het jaarverslag van de penningmeester unaniem goed. 

  

9. Decharge bestuur en kascommissie  

De vergadering dechargeert het bestuur en de kascommissie. 

10. Vaststelling begroting en voorgestelde contributie. 

De door de penningmeester gepresenteerde begroting wordt geaccordeerd en de contributie 

wordt vastgesteld op € 70, - inclusief € 10,- bijdrage voor de ACHAFR. 

11. Benoeming bestuursleden Peter Visser en Henk Bannink 

Volgens het rooster va aftreden zijn Peter Visser en Henk Bannink aftredend. Bedien hebben 

zich herkiesbaar gesteld. De vergadering benoemt beiden met acclamatie in hun 

respectievelijke functie van secretaris en penningmeester. 

12. Benoeming kascommissie  

De kascommissie voor 2019 zal bestaan uit Ronald Hagestein en Jan den Hartog 

 

13. Evenementen in Europa ion 2019 

In 2019 wordt de Eurotour door de Duitse RRAF georganiseerd. De organisatie van de pre 

tour is in handen van Maarten Kaptein en licht de vergadering over route en bijzonderheden 
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De pre tour was in eerste instantie georganiseerd voor de Engelse deelnemers van de 

ACHAFR Europatour. Helaas is de Engelse deelname beperkt to 1 deelnemende equipe. 

Er zijn echter wel voldoende Nederlandse deelnemers om met elkaar de rit naar Hamburg te 

maken. Het programma en de route staan op de website van de RRAF. 

Matthijs van den Adel licht als president van de ACHAFR het programma en route van de 

Europatour toe. Hij benadrukt de uniek gelegenheid die geboden wordt bij het deelnemen 

aan deze tour een Rotary World Convention mee te maken. Deze conventie wordt dit jaar in 

Hamburg gehouden. 

Daarnaast informeert Matthijs de vergadering over de Europatour in 2020. Deze zal 

georganiseerd worden door de Italiaanse Chapter de Arachi. Deze rally zal cab Coast to Coast 

dwars door Italië voeren en wel van de Adriatisch kust naar de Middellandse zee over 

Apennijnen. Door het enthousiaste en wervende verhaal van Mathijs is deelname bijna 

vanzelfsprekend. 

Matthijs toont de vergadering het nieuwe vaantje van de ACHAFR en overhandigt het eerste 

exemplaar aan de voorzitter Kees Kuijpers. 

 

14. De toekomst van de RRAF. 

Seph Jacobs geeft een power point presentatie met als thema de toekomst van de RRAF. Op 

dit moment bevindt de RRAF zich in een dalende lijn wat aantal leden betreft. Hij schetst de 

historie en schetst een aantal, mogelijkheden voor de toekomst. Er ontstaat een levendige 

discussie die leidt tot de volgende acties: 

 

• Leden zullen in 1 op 1 contacten proberen meer Rotary Petrolheads lid van de RRAF 

te maken. 

• Er zullen naast de jaarlijkse ALV nog twee leden bijenkomsten georganiseerd 

worden. Hierbij zullen dan sprekers uitgenodigd worden, zodat de bijeenkomsten 

ook inhoudelijk attractief zijn. 

• De eendaagse voorjaarsrit zal in 2019 weer georganiseerd worden.  

• In het najaar zal de meerdaagse najaarsrit gehouden worden. 

• Ritten georganiseerd door Rotary Clubs zullen vanuit de RRAF-aandacht krijgen en 

gezamenlijke deelname zal geëntameerd worden.  

• Vanuit het bestuur zullen initiatieven ontplooid worden om gezamenlijk 

evenementen te bezoeken. Dit jaar zullen wij zeker weer als RRAF Wing en Wheels 

bezoeken, en ook het Oldtimer evenement bij Schloss Dyck bet over de grens in 

Duitsland. 

• Voor de communicatie zal indringend gebruik gemaakt gaan worden van Social 

Media en Whats App. Er zal een facebook pagina ontwikkeld worden die bij de 

communicatie naar andere Rotarians wervend ingezet zal gaan worden  

 

De gebruikte power point presentatie zal op de website te zien zijn.   
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15. Rondvraag 

Er komen uit de vergadering geen vragen. 

De voorzitter reikt de wisselbeker uit aan Seph Jacobs die deze mooie beker weer een jaar 

mag bewaken. 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit als een tevreden mens de vergadering. Hij en de leden maken zich op om 

naar het boeiende verhaal van Willem Jan de Waal over Rolls Royce te gaan luistern. 

 

 


