
NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS 
 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 

 
In verband met de Corona maatregelen van de regering is de vergadering via Zoom gehouden. 
 
Aanwezige leden: 21 leden 
 
Afmeldingen: 7 leden 
 
De secretaris opent de vergadering en heet de aanwezigen namens het bestuur welkom. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken: 
Er is een stuk binnengekomen van Alex van der Zouw, dit zal bij het betreffende agendapunt 
besproken worden. 
Er worden geen extra agendapunten benoemd en er zijn verder geen extra vragen. 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering 2019 
Er zijn geen vragen over de notulen van 2019, met dank aan de heer Van Wendel. 
 
Jaarverslag Penningmeester en begroting 2021 
De voorzitter houdt de inleiding van het jaarverslag van de penningmeester. Door ernstige 
problemen met de oude server is eind 2019 gekozen voor een ander systeem. De vorige 
penningmeester, de heer Van Wendel heeft toen aangegeven niet mee te gaan met deze wisseling.  
Het is gelukt om het jaarverslag en de begroting voor 2020 op te stellen. Er is een bescheiden winst 
gemaakt. 
Vraag: waarom moet de contributie met €20 omhoog? Dit punt zal besproken worden bij het agenda 
punt contributieverhoging. 
De begroting voor 2021 is standaard opgezet, terwijl het heel onzeker is, gezien Corona wat er 
bijvoorbeeld gebeurt met onze activiteiten in 2021. Er zijn geen vragen over de opgestelde 
begroting. 
 
Verslag Kascommissie 
Kascommissie geeft uitleg over het beheer van de financiën. Rob van der Steenoven doet het verslag 

van de kascontrole commissie. Er zijn geen vreemde declaraties en/of boekingen geconstateerd. Wel 

is er geconstateerd dat er bonnen aanwezig waren uit het voorgaande boekjaar. Er wordt 

vertrouwen uitgesproken in het bestuur en het nieuwe boekhoudpakket. Hij stelt voor om het 

bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

 

Rob van de Steenoven heeft het nu 2 jaar gedaan en is nu aftredend. Ger May heeft het eerste jaar 

gehad en gaat het tweede doen. Alex van der Zouw heeft zich gemeld als nieuw lid van de 

kascommissie. 

 

Voorstel financiering 50-jarig jubileum 

Het 50-jarig jubileum wordt gehouden op 4 september 2021.  De geraamde kosten bedragen 

€10.000 

Joop Sint Jago geeft een toelichting waar dit bedrag aan wordt besteed.  Het geld komt uit de 

reserves van de vereniging, en bedraagt €50 euro per lid. Mocht er meer nodig zijn voor activiteiten 

rondom het 50-jarig jubileum dan komt het bestuur hierop terug. Het is nog niet duidelijk wat er 
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precies gaat worden georganiseerd. Het idee is de feestelijkheden op een dag te houden. Een en 

ander hangt ook af van de dan lopende Corona maatregelen. Wij zoeken wel iemand die bereid is de 

organisatie als projectmanager op zich te nemen. 

De heer Funcke merkt op dat het verstandiger is om mensen persoonlijk te gaan benaderen. De heer 

van Amersfoort verzoekt om de evenementencommissie bij de organisatie te betrekken. 

 

Het voorstel van het bestuur om € 10.000 te reserveren voor het 50 jarig bestaan wordt in stemming 

gebracht. Er zijn 17 stemmen voor en één blanco: het voorstel is aangenomen. 

 

De heer Funcke: hij is benaderd door de heer Benschop om een “glossy” te maken over het 50 jaar 

bestaan. Hij zelf wil een eenmalige uitgave produceren in eigen beheer. Dit zal volgend jaar voor 

september moeten verschijnen. Het moet een mengvorm worden dat leden van de NVAV zowel als 

“het grote publiek” moet aanspreken.  

Voorstel aanpassingen Statuten en Huishoudelijk Reglement 
Frans Diepeveen geeft een toelichting over de door het bestuur voorgestelde aanpassingen aan de 
statuten. Naar aanleiding van een vraag van de heer Holsink geeft Joop Sint Jago een verdere 
toelichting.  Het begrip ‘adviseurs’ wordt uit de statuten gehaald, er waren veel leden (=/- 25 leden) 
die geen contributie betaalden.  Als je als lid activiteiten ontplooit voor de vereniging, dan heb je 
recht op een onkostenvergoeding. Zij die op dit moment gebruik maken van de regeling en voor de 
vereniging actief zijn, kunnen gebruik blijven maken van de regeling. 
 
Het voorstel voor aanpassing van de statuten wordt in stemming gebracht. Het voorstel wordt 
aangenomen met 18 voor en 2 blanco stemmen.  
 
Er wordt een toelichting gegeven over de wijzigingen in het huishoudelijk reglement. De vrijstelling 
van het betalen van contributie wordt uit het reglement gehaald. Het is zodanig herschreven dat het 
bestuur alle commissies die de vereniging kent, kan accommoderen. Verder is het aangepast op de 
huidige stand zaken, als voorbeeld wordt genoemd: profiel bestaat niet meer, dit is veranderd in een 
maandelijkse elektronische nieuwsbrief etc. 
 
Het voorstel voor aanpassing van huishoudelijk reglement wordt in stemming gebracht. Het voorstel 
wordt aangenomen met voor 14 voor en 4 blanco stemmen. 
 
Voorstel verhoging contributie per 01-01-2021 
Er wordt een korte leespauze gehouden zodat alle aanwezigen de ingestuurde mail van de heer A. 
van der Zouw kunnen lezen. Er komt een vraag over de verhoging van het junior lidmaatschap van € 
20 naar € 63. Het bestuur ging uit van een verhoging van €60 naar €63. Gezien deze onduidelijkheid 
wordt het voorstel door het bestuur ingetrokken. 
 
Verkiezing bestuursleden 
Joop Sint Jago geeft een toelichting op de rol van bestuurslid operationele zaken. In de huidige 
situatie zijn er 5 gekozen bestuursleden en worden de commissievoorzitters benoemd door het 
bestuur. Twee bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar. 
 
Jack Hoogewerff, bestuurslid technische zaken, gekozen met 15 stemmen voor en 4 blanco 
Frans Diepeveen, secretaris, gekozen met 19 stemmen. 
Luc van der Stee, penningmeester, gekozen me 19 stemmen 
Arjen van Pinxteren, bestuurslid operationele zaken, gekozen met 18 stemmen en 1 blanco. 
 
Rondvraag 



NVAV 

3 
 

 
De heer Holsink komt terug op de stichting waar de pionier hangaar inzit, in deze stichting moet nu 
een redelijk geldbedrag zitten. De stichting heeft de obligaties van de NVAV teruggekocht, de NVAV 
heeft verder geen binding met de stichting. De heer Funcke geeft een toelichting over de historie 
van de pionier hangaar. Het huidige stichtingsbestuur heeft besloten de pionier hangaar te 
verkopen. De baten moeten nog in de stichting zitten.  
De heer Holsink verzoekt het bestuur om als vertegenwoordiger van de zelfbouwers te onderzoeken 
wat mogelijkheden zijn. De heer Van der Zouw geeft duidelijk aan dat het stichtingsbestuur kan doen 
met de gelden wat zij wil. 
 
Rob van de Steenoven: hij en Jan Zier zijn op zoek naar andere stallingsruimte, zij willen graag weg 
uit de pionier hangaar. Op Seppe en ook op Teuge is voldoende ruimte.  
 
 
Sluiting 
Frans Diepeveen en Joop Sint Jago sluiten vergadering af 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


