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Notulen 32e Algemene ledenvergadering (ALV) 2017 d.d. 1april 2017
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.
Hij heet allen van harte welkom en bedankt hen voor hun komst.Er waren 12 personen aanwezig,
inclusief het bestuur en de redactie van Onder Stoom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen.
De secretaris deelt mee dat zich hebben afgemeld de heren Rob Klop en Gerrit Ligtenberg.
Het agenda punt “benoeming voorzitter” kan vervallen. De voorzitter is overeenkomstig de
statuten benoemd door het bestuur.
3. Verslag van de 31e ALV d.d. 9 april 2016.
Bij het verslag van de vorige ledenvergadering wordt opgemerkt dat op de laatste bladzijde onder
punt 9 de naam Schoustra moet zijn Schouwstra. Verder wordt het verslag zonder op- en/of
aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd.
4. Algemeen jaarverslag 2016
Het ledental blijft een dalende lijn vertonen. De oplage van Onder Stoom is momenteel 1200.
Zoals vorig jaar reeds bekend was, hebben we door een nieuw contract met de drukker een groot
overschot in de financien. Daarom werd toen ook besloten de contributie te verlagen. De
Nederlandse leden kregen een vermindering van €6. De buitenlandse leden blijven hetzelfde
betalen. De reden daarvoor is dat de portokosten daarvoor hoog zijn. €4 per keer per lid. Na de
jaarlijkse contributie perikelen is de verwachting dat we op 1080 leden uitkomen. De toename
van nieuwe leden is minder dan de afname van vooral oudere leden. Eventuele kostenstijgingen
zullen voornamelijk bestaan uit hogere posttarieven. Mogelijk zal ook de drukker in de toekomst
om een verhoging vragen. In verband met het niet betalen van contributie moeten we mogelijk
van ca. 15 leden afscheid nemen. Opvallend is ook dat een aantal leden twee keer of soms drie
keer betaalt. Het teveel wordt terug betaald door de penningmeester. Samenvattend: Weinig
zorgen ten aanzien van de financien.
5. Financien
De begroting is aan de vergadering uitgereikt.
Ook de resultaten over 2016 zijn uitgereikt. Daarover zijn geen vragen of opmerkingen.
Verslag Kascommissie.
De werkzaamheden van de penningmeester zijn gecontroleerd in Loon op Zand door de heren
Brinkers en Kaan. De heer Hogenslag, die officieel op de lijst stond voor deze comtrole is niet op
tijd bereikt in verband met gezondheidsproblemen van de penningmeester. Hij biedt daarvoor zijn
excuses aan.
De kascommissie heeft de zaken bekeken en stelt de vergadering voor de penningmeester
decharge te verlenen. Met applaus gaat de vergadering hiermee accoord.
Voor het volgend jaar bestaat de kascommissie uit de heren Hogenslag en Brinkers.
Reserve is de heer Papenhuyzen.
De begroting voor 2018 geeft nog steeds een positief resultaat en de vergadering gaat daarmee
accoord.
6. Stimuleringsfonds
Voor de najaarsstoombeurs is de sponsorbijdrage van de Stoomgroep verhoogd tot € 1500. Dit zal
verder per jaar worden bekeken. De KYMCA uit Belgie is benaderd met het verzoek ook deel te
nemen met hun sectie vrachtwagen modelbouw, in de hoop meer publiek te trekken.. Er volgt
enige discussie over de redenen van het teruglopen van belangstelling voor dergelijke
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evenementen. Mogelijk is er een te groot aanbod van dergelijke evenementen voor de
deelnemers, Ook reisafstanden kunnen hierbij een rol spelen. Andere locaties zoeken in dichter
bebouwde gebieden levert vaak hoge kosten op voor de huur van accomodatie. Dat is veelal geen
optie.
Van het stimulerimgsfonds kunnen verenigingen en leden die aangsloten zijn bij de Stoomgroep
Holland gebruik maken om ideeën te realiseren. Er wordt aan een reglement gewerkt waarin
wordt vastgelegd onder welke voorwaarden men gebruik zou kunnen maken van gelden uit het
stimuleringsfonds. Voorwaarden zoals de RABO-bank voor sponsering hanteert zijn minder
geschikt. Het Oranjefonds heeft daarentegen een reglement waarin voor ons bruikbare dingen
staan.
7. Verslag Redactie Onder Stoom.
Hoofdredacteur Henk Kaan licht het verslag toe.
Hierbij merkt hij op dat het mogelijk interessant zou kunnen zijn de reeks artikelen over
werkplaatstechnieken uit te brengen als een Special.
De inbreng van kopij is nog steeds een bron van zorg. Na een oproep in OS komen er wel een paar
reacties, maar dat is beperkt.
Ook prototype bouwers zijn moeilijk te vinden.Project groepjes bieden in dezen soms soelaas.
Er zijn verschillende manifestaties bezocht, zoals Medemblik, Wychen, Leek, Loon op Zand,
Enschede. Deze zullen weer worden bezocht. Over het algemeen is de redactie niet ontevreden.
Wel zijn er 2 nieuwe redacteuren nodig, vooral voor de opmaak van het blad. Kennis van Indesign
is daarbij een pre. Ook bestaat er behoefte aan schrijvers. Hobbykennis is wel een vereiste.
8. Verkiezing/benoeming bestuursleden.
Zoals eerder opgemerkt is de voorzitter reeds benoemd in een bestuursvergadering. Het bestuur is
in overleg met een kandidaat voor de functie van 6e bestuurslid. Er moet ook tijdig gezocht
worden naar een opvolger van de huidige penningmester. Die opvolger hoeft niet perse een
modelbouwer te zijn, maar wel verstand hebben van cijfers en boekhouden liefst in combinatie
met IT- gaven.
9. Verslag Veiligheidscommissie.
De heer Merks heeft namens de Werkgroep Harmonisatie Ketelreglement een toelichting gegeven
bij een vergadering van de Technische Commissie Drukvaten (TCD). Deze commissie behandelt
echter het traject na vervaardiging en opstelling, o.a. de KVI (Keuring voor Inbedrijfname).
Omdat wij slechts ketels t/m Cat.II (P x V =200max.) behandelen is dit voor de modelbouwer niet
van toepassing.
De voorzitter van deze commissie heeft ons verwezen naar het LPI, Landelijk Platform
Inspectiediensten. De heer J.Coenen, secretaris van de LPI is daartoe benaderd.
De problemen van de modelbouwer zijn toegelicht in een e-mail. Toegezegd werd dit in een
vergadering van het LPI te bespreken. Mevr. Wiers, opvolgster van de heer Wijker, van PEDzaken bij het ministerie SZ & W en ook deelneemster aan deze commissie houdt het stand punt
dat er niet mag worden afgeweken van de wettelijke regels.
In het bedrijfsleven bestaan ook problemen ten aanzien van kleine stoomketels. van de. In Belgie
zijn stoomketels tot 25 liter inhoud vrijgesteld. . Dat zou kunnen leiden tot wildgroei bij de
bedrijfsmatige bouw van kleine ketels,
Ondanks toezeggingen werd geen reacties ontvangen op e-mails. Pas kort voor Loon op Zand
kwam er een reactie van de LPI. Deze telefonische reactie van de heer Coenen komt er op neer
dat hij weer nul op het request heeft gekregen van mevr. Wiers. Al met al komen we dus geen stap
verder. De volgende stap is het schrijven van een brief aan Mevr. Wiers, met cc aan de heer
Coenen. Deze brief beslaat 5 kantjes en ligt ter becommentariering bij de werkgroep leden.De
voorkeur gaat uit naar een lange brief omdat de punten dan zijn benoemd en er mogelijk een
grotere kans bestaat op een mogelijkheid tot overleg met mevr. Wiers.
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De heer Papenhuyzen merkt op dat de heer Kamman de klappen van de overheidszweep goed
kent. Mocht er geen resultaat behaald worden in deze materie, dan is de werkgroep waarschijnlijk
genoodzaakt een waiver in haar voorschriften op te nemen.
De heer Merks merkt nog op dat de Stoomgroep een nieuwe excedent verzekering heeft gesloten
voor haar leden. Dit is gedaan nadat de vorige verzekeraar kwam met een grote prijsverhoging.
Ook is een bestuursaansprakelijkheids verzekering afgesloten.
10. Rondvraag.
De heer Papenhuyzen vraagt zich af wat er gebeurt n.a.v. het bezoek aan de heer Schouwstra van
het Kottenpark college ten aanzien van eenvoudige modellen voor de jeugd.
Ook vraagt hij zich af of de stand van OS nog kan worden opgeleukt en aantrekkelijker voor
jeugd. Bert Roode meldt dat hij bezig is met 2 modellen voor hetelucht motortjes voor de jeugd.
Deze behoeven echter nog enige fine-tuning.
Verder zij er geen vragen.

De volgende jaarvergadering zal worden gehouden op 7 april 2018
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een eenvoudige
lunch.
6 april 2017
G. Nijenmanting
Secretaris

