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Notulen 31e Algemene Ledenvergadering (ALV) 2016 d.d. 9 april 2016 te Maarn
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom en bedankt hen
voor hun komst. Totaal waren er 15 personen aanwezig, inclusief het bestuur en de redactie van
Onder Stoom.
De voorzitter staat even stil bij het overlijden van Rob van Dort, de pater familias van de
Stoomgroep. Na jaren bestuursfuncties te hebben bekleed, was hij de laatste jaren nog steeds
actief als lid van de redactie.
Ook is zeer onverwacht overleden de heer Hans Tjeerdsma. Hij heeft de leden van de
Stoomgroep bekend gemaakt met CAD-tekenen, 3-D tekenen, CNC bewerken en was bezig met
CAM. Hans Papenhuyzen staat even stil bij het overlijden van Hans Tjeerdsma. De voorzitter
heeft namens het bestuur een condoleance brief gestuurd aan de familie. De voorzitter wijst op
een paar foutjes in de agenda. Jaartallen zijn niet geheel correct vermeld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen.
De secretaris deelt mee dat zich afgemeld hebben de heren Rob Visser, en G. Ligtenberg en H.
Fousert.
3. Verslag van de 30e ALV d.d. 12 april 2015.
N.a.v. punt 8 wordt opgemerkt dat de uitleg met betrekking de PED en de gevolgen daarvan voor
modelbouwers in Hollandse Rading een prima verhaal was. Verder geen op- of aanmerkingen.

4. Algemeen jaarverslag.
De vereniging: Het ledental blijft dalen. Oorzaken hiervoor zijn o.a. de recessie en de vergrijzing.
In de afgelopen 4 jaar is het ledental met 400 gedaald. Het bestuur is bezig manieren te bedenken
ter promotie en werving van leden. Er is een poster in de maak die zal worden opgehangen op
daarvoor geschikte plaatsen.
De website is klaar dankzij het werk van Bert Roode. Waarvoor de voorzitter hem bedankt.
Rob Klop geeft nog steeds ondersteuning voor de website. Ook bedankt de voorzitter Vincent
Klop, maker en beheerder van de vorige website van de Stoomgroep.
De voorzitter Herman Fousert heft na een ongeval thuis het bestuur verzocht hem te ontheffen
van zijn functie. Dat heeft het bestuur gedaan en Wim Merks gevraagd voorzitter a.i. te zijn.
Daarin heeft hij toegestemd. De heren Rouw en Merks zijn bij de oud voorzitter op bezoek
geweest om op gepaste manier afscheid te nemen en hem te bedanken voor zijn inzet. Hij heeft
daarbij een boekenbon gekregen. Hij stelt zich niet herkiesbaar voor een andere functie. Een
kandidaat voor een bestuursfunctie is Pim van Schaik. Naar een 6e bestuurslid wordt nog gezocht.
Redactie- en bestuurszaken.
De kosten voor bestuur en redactie zitten op de ondergrens.. Verder besparen hierop in nagenoeg
onmogelijk.
Financieel beleid.
Bert Roode geeft een toelichting. Het gaat ons goed. De verwachting was dat er een negatief
saldo zou zijn, maar dat i positief uitgevallen. Er is onder ander bespaard op bestuurskosten. Ook
neemt het ledental weer toe.
Er is offerte gevraag bij n viertal drukkerijen om te bekijken of op drukkosten bespaard zou
kunnen worden. Andere partijen waren goedkoper dan de huisdrukker. Overleg heeft er toe
geleid dat de huisdrukker met een nieuw tarief is gekomen. Dat heeft geresulteerd in een
besparing van €2700,-- per maand.
De kerngroep van onze leden bestaat uit oudere lezers, die niet meer (kunnen) bouwen. Een 20-tal
bejaarden heeft ongezegd.
Gezien de hele situatie is het voorstel de contributie te verlagen.
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En wel als volgt: voor betaling per incasso €27,-- en voor andere manieren van betalen € 33,-Ingaande 2017. Hiermee gat de vergadering akkoord.
Dit jaar zijn weer 20aanmaningen verstuurd en worden ongeveer 20 leden geroyeerd i.v.m. niet
betalen van de contributie.
Redactie Onder Stoom
Henk Kaan geeft een toelichting. Het afgelopen jaar is de taak van hoofdredacteur overgenomen
door Henk Kaan. Henk Claassen blijf in de redactie, maar drukke werkzaamheden lieten het niet
meer toe hoofdredacteur te blijven. Voor e komende tijd staan allerlei projecten op stapel. Een
oproep in OS heeft ertoe geleid dat mensen bereid zijn tekenwerk te doen voor OS. Wel bestaat er
zorg over de aanlevering van kopij Aan een aantal projecten wordt reeds gewerkt. Onder andere
aan wat langer lopende series. De reeks voor de IHC is afgerond. Tenminste 10 bouwers hebben
gietstukken betrokken via Henk Kaan, dus die zijn gebouwd.
Evenementen.
Op verschillende plaatsen zijn we weer geweest met onze stand. In de opsomming ontbreekt
Wychen.
De heer van Rij merkt op dat een eventuele “werkplaats” de interesse van kijkers zou kunnen
verbeteren. Probleem hierbij is natuurlijk de hoeveelheid “materiaal” die daarmee gemoeid is.
5. Financiën.
Bert Roode licht als penningmeester een en ander toe. De kascommissie is geweest ter controle.
De heren Kaan en Van Rij waren erg te spreken over het werk van de penningmeester en het door
hem gevoerde beleid. Zij verzoeken de vergadering dan ook de penningmeester decharge te
verlenen. Dit wordt door een applaus gedaan met dank aan de kascontrole commissie.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit de heren Kaan en Hogeslag. Reserve
is de heer Papenhuyzen.

6. Verslag Redactie Onder Stoom.
Dit is bij agendapunt 4 al aan de orde geweest.
7. Verkiezing/benoeming bestuursleden.
Kandidaat bestuurslid Pim van Schaik wordt met algemene stemmen benoemd in het bestuur.
8. Verslag veiligheids-commissie.
Het afgelopen jaar is de veiligheids commissie weer bij elkaar geweest waarbij de PED weer
onderwerp van gesprek is geweest.
In de nieuwe PED wordt de bouwer van een ketel zowel bij het laten bouwen als voor eigen
gebruik beschouwd als fabrikant. Verder zijn er wat zaken gewijzigd; fabricage module A1 werd
A2. Dit heeft geen gevolgen voor ons. De wijzigingen zijn doorgestuurd aan de inspecteurs. Het
werk van d inspecteurs is goed, de communicatie naar de coördinator is uitgesproken slecht. Bij
navraag komen er gegevens.
Er bestaat veel weerstand tegen de nieuwe voorschriften en de werkgroep wordt daar vaak op
aangekeken. De werkgroep vertaalt alleen de wetgeving in begrijpelijke regels voor de
modelbouwers die ook uitvoerbaar zijn.
Er is nog steeds cobtact met het ministerie en er worden vergaderingen bijgewoond om mogelijk
te komen tot aanpassingen voor modelbouwers. IIN april vindt er weer een bijeenkomst plaats
waarin door de werkgroep opgestuurde stukken worden besproken. Er bestaat begrip voor de
bijzondere situatie van de modelbouwer.
De coördinator is het afgelopen jaar bij de Stoomgroep Zuid en in Hollandse Rading geweest
voor toelichting op het drukvatenbesluit/PED.
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9. Rondvraag.
De heer Wapenaar vraagt of het zinvol zou zijn de prijzen van de tekeningen te verlagen waardoor
het aantrekkelijker zou worden deze te kopen. In antwoord daarop zegt Bert Roode dat de
productiekosten vrij hoog zijn. Momenteel worden de tekeningen meest verkocht tegen kostprijs.
Het aantal bestellingen via de website is ook beperkt. Maar een en ander is onderwerp van
onderzoek.
De heer Papenhuyzen vraagt hoe eventueel de jeugd te interesseren voor modelbouw. Hij noemt
een voorbeeld in Enschede: de Kottenparkclub. Hij zal contact leggen met de heer Ebele
Schoustra, de drijvende kracht achter dit gebeuren, om als bestuur eventueel een bezoekje af te
leggen om te zien hoe een en ander handen voeten is gegeven.
Frans Kamman merkt in dit kader op dat er maar erg weinig tekeningen naar het onderwijs gaan.
Verder merkt hij op dat het stimuleringsfonds geen stichting moet worden.. Die glipt makkelijk
uit de vingers.
Henny Scheele vraagt zich af wie de website beheert. Mogelijk is het verstandig te zoeken naar
een content manager? Een oproep hiervoor in OS lijkt een verstandige zaak. Mogelijk te
combineren met een 6e bestuurslid.

10. Vaststelling datum volgende vergadering en sluiting.
De 32e ALV zal worden gehouden op 1 april 2017 (dit is geen grap)
Om 12.15 uur sluit de voorzitter de vergadering na iedereen nogmaals bedankt te hebben voor
zijn komst en hun inbreng.
WG:
Wim Merks
Voorzitter

G. Nijenmanting.
Secretaris

