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Notulen  ALV RRAF   

Gehouden op 19 maart 2022 te Gorssel.  

Locatie: Restaurant Loetje residentie de Roskam  

Aanwezig waren: Kees Kuijpers voorzitter, Marinus Aalbers, Matthijs van den Adel, Henk Bannink, 

Rolf Blei, Philip Burggraaf, Ronald Hagestein, John Hamminga. Jan den Hartog, Seph Jacobs, Barbara 

de Jong, Maarten Kaptein, Ben Ruijs, Peter Visser(notulist), Egbert Wits. 

Afwezig met kennisgeving: ,Pierre Dietvorst, Anton van Egmond, Peter Hubach, Edo Loenen, Astrid 

Mertens, Jeroen Peppelinkhuizen, Arnold Peterse, Siang Phoa, Rieks Rozeman , Joop Wolf. 

Geen reactie 15 leden.   

 

            Agenda:         

                            

1. Opening door de voorzitter, Kees Kuijpers  

2. Vaststelling agenda  

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

4. Notulen ALV 16 maart 2019  

5. Jaarverslag 2019 en 2020/2021 door de secretaris, Peter Visser  

6. Financieel jaarverslag 2019, 2020 en 2021  penningmeester, Henk Bannink  

7. Verslag kascommissie over de jaren 2019,2020 en 2021    

8. Goedkeuring financiële jaarverslagen 2019,2020 en 2021  

9. Decharge bestuur en kascontrole commissie 

10. Vaststelling begroting 2022 en contributie 2023  

11. Benoeming bestuursleden: 

aftredend: 

Kees Kuijpers 

  

herkiesbaar: 

Seph Jacobs  

Henk Bannink  

Peter Visser  

12. Bestuursoverdracht  

13. Vaststelling kascommissie 2022  

14. Conclusies evaluatie “toekomst van de RRAF”  

15. Jaarprogramma 2022 

16. Rondvraag/ w.v.t.t.k. 

17. Sluiting  
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1. Opening   

Na de ontvangst met koffie en iets erbij en  het nuttigen van voldoende luxebroodjes opent  

onze voorzitter Kees Kuijpers de vergadering. Kees heet iedereen welkom en spreekt zijn 

tevredenheid uit dat wij na 2 en een half jaar coronaperikelen  elkaar weer kunnen 

ontmoeten! Hij memoreerde tevens dat de gezelligheid van deze bijeenkomst zeker word 

verhoogd doordat een aantal leden hun partner hadden kunnen overhalen om samen naar 

het mooie Gorssel te komen. 

2. Vaststelling agenda 

    De agenda wordt volgens, in overeenstemming met de convocatie vastgesteld. 

  

3. Ingekomen stukken en mededelingen   

Kees Kuijpers geeft aan dat hij met veel plezier 5 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd 

maar dat hij het nu de tijd vindt om het stokje over te geven aan een van de jongere 

bestuursleden. Zoals al aangekondigd zal Seph Jacobs de voorzittersrol op zich nemen. 

Als nieuw bestuurslid wordt Peter den Uil voorgedragen waarna de leden deze benoeming 

met applaus hebben ondersteund. 

4. Notulen ALV 16 maart 2019 

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

voorzitter dankt Seph Jacobs voor deze voortreffelijke rapportage van de afgelopen ALV.  

5. Verslagen  van de secretaris Peter Visser 2019/2020/2021  

De verslagen worden zonder vragen, op of aanmerkingen goedgekeurd.  

6. Jaarverslagen 2019,2020,2021  penningmeester Henk Bannink.  

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

jaren 2019, 2020 en 2021 en het budget voor 2022. De financiële stand van zaken is ondanks 

wat extra kosten door geringe deelname aan de voorjaarsrit 2019, het niet in rekening 

brengen van de contributie in 2021 uitstekend. De kosten waren in 2020 en 2021 voor het 

grootste deel de vaste kosten zoals verzekeringskosten, bankkosten en 

websitebeheerskosten. De bestuurskosten waren in 2020 en 2021 minimaal doordat de 

bestuursvergaderingen voor een groot aandeel als ZOOM vergadering zijn gehouden. 

OP een vraag van een van de leden over het nut van het KNAC vriendenclub lidmaatschap, 

gaf de secretaris aan dat op het gebied van bestuurszaken  zoals de WBTR en de UBO opgave 

aan de KvK ondersteuning is ontvangen. Tevens neemt het bestuur deel aan 

voorlichtingsbijeenkomsten aangaande oldtimerregelingen en ritten. 

De voorzitter van de ACHAFR Matthijs van den Adel geeft aan dat er over 2022 geen kosten 

voor ACHAFR in rekening zullen worden gebracht.   

  

7.  Verslag kascontrole commissie  

De kascommissie, bestaande uit Jan den Hartog en Ronald Hagestein, 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 

2019,2020 en 2021.  

8. Goedkeuring financieel verslagen over 2019,2020 en 2021  

De vergadering keurt de jaarverslagen van de penningmeester unaniem goed.  
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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 en Seph Jacobs en Peter den Uil.  

Volgens het rooster va aftreden zijn Peter Visser, Henk Bannink en Seph Jacobs aftredend. 

Allen hebben zich herkiesbaar gesteld. De vergadering benoemt Peter en Henk beiden met 

acclamatie in hun respectievelijke functie van secretaris en penningmeester en Seph Jacobs 

als nieuwe voorzitter (naast zijn functie als webhost). 

Peter den Uil zal als nieuw algemeen bestuurslid opgenomen worden in het bestuur. 

12. Bestuursoverdracht.  

Met enig ceremonieel  bedankt Seph Jacobs onze voorzitter Kees Kuijpers voor 8 jaar 

bezielende leiding aan de RRAF. 

De wisselbeker van verdienste wordt hem overhandigd. 

Naast bloemen voor zijn echtgenote Lidy ontvangt Kees als waardering 2 boeken: 1 over het 

door hem geliefde eiland Texel en 1 over de wadden. 

Seph Jacobs neemt vanaf dat moment de rol als voorzitter van de ledenvergadering over van 

Kees Kuijpers. 

13. Vaststelling kascommissie  2022 

De heren Ronald Hagestein en Jan den Hartog worden bedankt voor hun jarenlange 

inspanningen als kascommissielid. 

De kascommissie voor 2022 zal bestaan uit Philip Burggraaf en Maarten Kaptein. 

14. De toekomst van de RRAF.  

Seph Jacobs geeft een terugkoppeling op de in 2019 door hem gepresenteerde voordracht 

over de toekomst van de RRAF. 

De situatie op dit moment is nagenoeg onveranderd hoewel wij enkele punten van 

aanbeveling hebben doorgevoerd, met name op het gebied van sociale media. 

Het aantal leden is gelukkig niet terug gelopen: wij hebben op dit moment 40 leden. 

Seph geeft aan dat het organiseren van ritten niet alleen een rol is voor het bestuur.  

Kijk om je heen en naar jezelf wat je zou kunnen bijdragen aan het programma zoals hierna 

wordt gepresenteerd. 

 

15. Concept jaarprogramma 2022   

Vervolgens presenteert Seph het jaarprogramma 2022 van de RRAF: 

 

19 maart ALV Gorssel 

30 april  Club bijeenkomst 

26-28 april RRAF Engeland Cornwall tour 

15 mei  Deelname aan Rotary festival in Maarssen 

24-27 juni Bavarian Mountain Tour Duitsland 

27 augustus  Gezamenlijk bezoek aan Concours Soestdijk 

5-8 september ACHAFR Europe Tour RRAF UK Peak District 
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18 september Club bijeenkomst Naarden 

15-16 oktober Najaarsrit Twente 

 

 

15. Rondvraag  

Ronald Hagestein wil de leden bedanken voor de sponsorbijdrage aan de door hem gereden 

Balkan express rally t.b.v. de Robin Visser Stichting: Er is in totaal € 12000,- opgehaald. 

Mathijs van den Adel ligt enkele activiteiten toe van de ACHAFR: 

In de corona periode van 2 jaar heeft hij niet stilgezeten: Zowel in Japan als in Oostenrijk zijn 

inmiddels plaatselijke afdelingen opgezet. Tevens memoreert hij dat de Duitse club die tot 

voor enkele jaren bijna ophield te bestaan inmiddels bloeit als nooit te voren: Het ledental is 

sterk gegroeid  en er worden prachtige ritten uitgezet zowel in Noord Duitsland als in het 

zuiden in Beieren. 

Ook in Italië groeit het aantal leden. De Coast to Coast rit wordt inmiddels weer gepland voor 

2023. 

Alles hangt af van bezielende leiding en betrokken leden.   

16. Sluiting  

 

Met een uitnodiging om nog even een kijkje te nemen in het mooie museum More sluit de 

voorzitter de vergadering.  

 

  


