HMC
Notulen jaarvergadering Helderse Modelvliegclub 27 januari 2017
Aanwezig:

Rob Kemp (voorzitter), Erik Funcke (penningmeester), Wilfried Keijzer (secretaris), Arie
Bodegraven, Willem Breed, Gerrit Grevelink, Edwin Loos, Theo Muller, Hessel van Schagen,
Martin Visser, Hans Waasdorp, Jean de Haan, Oscar de Vogel.
Afwezig met afbericht:
Marco Martens, Robert-Jan Poppelen, Nelleke Sluiter
Afwezig zonder afbericht:
Wiebe Bosma, Eric Gruijs, Ruurd Boomstra, Eric de Vries.

1. Opening & mededelingen voorzitter
Om 19:40 uur opent Rob de vergadering en verwelkomt iedereen. Hij bespreekt de volgende onderwerpen:
• Het gebruik van de vlieglocatie op de Kooy ligt erg laag, ondanks dat er veel ‘vliegtijd’ is en er veel
werk aan wordt besteed. Hij roept de leden op vaker te overwegen om hier te gaan vliegen in plaats
van op Wieringen.
• Dankzij de inspanningen van enkelen is de nieuwe caravan in gebruik genomen en voldoet goed. Hij
bedankt een ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
• Op 16 september is er open dag op de Kooy. De HMC zal uitsluitend deelnemen indien de kraam op
een goede locatie komen. Wegens de verwachtte drukte zal het slechts statisch zijn. Er is 1
marktkraam toegezegd. Hij roept de leden op aan deze dag deel te nemen.
• Momenteel wordt er gewerkt aan het up-to-date maken van de website. Hierdoor hoopt hij dat het
makkelijke wordt om foto’s vanuit bijvoorbeeld Facebook up te kunnen loaden zodat het een meer
dynamische site wordt.
• Hij bedankt Ed en de overige bestuursleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
• Sjam heeft het idee geopperd om als clubactiviteit een goedkoop elektro comabat toestel te bouwen.
Sjam wil de bestelling wel op zich nemen. De kosten worden op € 23 pp geschat. Sjam zal nog voor
aanvullende info zorgen. Rob nodigt iedereen van harte uit om hieraan deel te nemen.

2. Ingekomen stukken
Wilfried meldt dat alle stukken via mail zijn gekomen en hij alles heeft doorgezonden aan de leden. Alles is
afkomstig van de KNVvL.
Hans heeft niets ontvangen omdat hij geen internet heeft en vraagt naar de aard van de stukken. Wilfried
komt (met hulp van de leden) tot een opsomming.
Ontruimingsplan (Rob).
De HMC heeft het ontruimingsplan van de Kooy ontvangen en licht de voor de HMC belangrijke punten toe.
• De veldleider volgt te allen tijde de instructies van de toren.
• Het ontruimingsplan is toegevoegd aan de stukken van de Kooy.
• Een copy ligt in de caravan.
De mogelijkheid bestaat dat de veldleider in de toekomst in het bezit zal moeten zijn van Radio Telefonie
diploma.

3. Notulen jaarvergadering 2016
Wilfried neemt punt voor punt het verslag van de jaarvergadering van 2016 door. Er zijn geen op- of
aanmerkingen. Het verslag wordt gearresteerd.

Agenda jaarvergadering

Pagina 1

HMC
4. Financieel jaarverslag
Erik licht het financieel jaarverslag toe. Daarin komt naar voren dat:
• De HMC intussen over twee prima grasmaaimachines beschikt waar we voor een gunstig bedrag aan
zijn gekomen.
• Extra kosten worden gemaakt voor graszaad voor verbetering van de baan en brandstof voor de
maaier.
• De grootste kostenposten waren de nieuwe caravan, een gasfles en verf.
• Defensie Vastgoed organisatie (DVO) brengt kosten in rekening voor het gebruik van de Kooy. Dit is
voor 2015 en 2016 betaald. Het bedrag voor 2017 is nog niet bekend.
• Den Helder Airport stopt met de sponsoring van de HMC. Hierdoor komen we dit jaar waarschijnlijk
met de contributie net uit de jaarlijkse kosten.
• De contributie van de KNVvL is met € 0,50 omhoog gegaan. Dit is echter te laat doorgegeven om nog
aan de leden door te kunnen belasten. De HMC zal daarom deze kosten op zich nemen.
• Wiebe Bosma is het enige nieuwe lid in 2016.

5. Verslag kascontrolecommissie
Hessel van Schagen en Martin Visser hebben de kas gecontroleerd en hadden geen op- of aanmerkingen.

6. Verkiezing kascontrolecommissie
Martin Visser blijft, Edwin Loos meldt zich als nieuw commissielid.

7. Verkiezing bestuur
Erik zit in zijn eerste jaar, Wilfried in zijn tweede en Rob in zijn derde jaar. Hij is aftredend en herkiesbaar. Er
zijn geen kandidaten voor het voorzitterschap. Rob wordt door de leden herkozen.

I.

Rondvraag
Erik, Oskar, Ed, Hessel en Arie melden zich.
Erik:

Erik is bezig de website bij te werken en om te zetten in Word Press. Hierin gaat veel tijd en hij mist
kennis. Wilfried zal zijn medewerkers (redelijke specialisten) vragen of zij bereid zijn hem te
ondersteunen.
Ed en Erik gaan eerst nog samen kijken en oplijnen.

Hessel: Bestaat er een protocol voor het gebruik van de porto?
Rob:
Protocol staat in het reglement van de HMC en in het logboek dat in de caravan ligt.
Arie:
Rob:

Wat te doen bij calamiteiten op het veld?
De hulpvraag altijd via de toren, nooit zelf 112 bellen! De verbandtrommel in de caravan zal worden
gecontroleerd. De Kooy zelf heeft geen medisch team meer beschikbaar.

Ed:

Afgelopen jaar was er geen BBQ, geen einde seizoen etentje, niets. Hij stelt een voor een soort van
feestcommissie in het leven te roepen.
Rob / Hans:
Happenings zouden op ad hoc basis geregeld kunnen worden, Hans wil dat dan wel op zich
nemen. Gekeken wordt of er in het voorjaar iets te regelen valt.
Rob stelt voor een groepsapp te maken om dit soort zaken, maar ook afspraken over vliegen, af te
kunnen spreken. Hans heeft geen smartphone maar Willem zegt toe hem op de hoogte te zullen
houden.
Ed zal het creëren van deze app op zich nemen.
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Oscar: Wat is het minimum aantal leden voor de HMC om levensvatbaar te zijn.
Rob / Erik:
Met het huidige aantal leden zijn we precies in balans. Het bestuur is zich hiervan bewust.
Het streven is om niet aan het spaargeld te komen.
Hans:

Bestaat er nog interesse om in de sporthal te vliegen? Op vrijdag na 16:00 uur kan in de sporthal
van ‘scholen aan zee’ gratis binnen worden gevlogen. Als er wordt gevlogen zou dat via de nieuwe
groepsapp bekend kunnen worden gemaakt.

8. Sluiting
Nadat iedereen de gelegenheid heeft gehad zijn zegje te doen bedankt Rob iedereen voor de aandacht en
sluit de vergadering.
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