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CONCEPT VERSLAG JAARVERGADERING AIR BRITAIN NETHERLANDS BRANCH
Gehouden op zaterdag 14 maart 2014 in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45, Aalsmeerderbrug.

Aanwezig1: L.M.M. Baltussen, J.A.C. Bartels, J.J. Bodar, N.M. Braas, G.J. Casius, R. Dijkstra, F. Gerdessen,
F.A. van de Goor, R.J. Hamann, H.J. Hazewinkel, H.J. Hemink, G.A. den Herder, J.J. Hetebrij,
M. Heuveling, F.A.H. van den Hurk, L.W.R. Kuipers, A. Landewers, C.M. Lezenne Coulandere,
J.A. Prinz, K.R. Rijsebol, I.J. Rodenhuis, A.S.B. van Soest, R. Tempel, G. Tornij, W.P Vanhouten,
E.J. Vermeulen, M. de Vreeze en J.W. de Wijn.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk  welkom op de jaarvergadering van Air-Britain
Netherlands Branch.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Een bericht van verhindering is ontvangen van A.G.J. van der AA, W.L.M Adriaansen, J.C.A. Ettema, N. Geldhof,
P.J. Grimm, C.J. van den Heuvel, J. Keersemaker, G.J. Mentink, A.D. van Rijsbergen, G.M.M. Severijns
C.C.J. Veldkamp en A.A. van Wijk.

3. Verslag jaarvergadering 2014

Het verslag jaarvergadering 2014 word inhoudelijk en redactioneel  doorgenomen, aangezien er geen op- en
aanmerkingen zijn word het, onder dankzegging aan de samensteller, gearresteerd.

4. Jaarverslag 2014

Aangezien er geen op- en aanmerkingen zijn op het jaarverslag 2014 wordt het met dank aan de samensteller
vastgesteld.

5. Financiën/verslag kascommissie

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, deze geeft een toelichting op de financiën. Opvallende
punten hierbij zijn de toename van het aantal betalende abonnees en de stijging van de post verkopen tot € 500,
dit is voornamelijk te danken aan de verkoop van losse nummers op beurzen etc., verder zijn er sinds lange tijd
weer diverse Air-Britain publicaties, CD enz. verkocht. Dit heeft een positief effect op de financiën.

In  2014 heeft  er  een gesprek  plaatsgevonden tussen de KNVvL en het  bestuur  van Air  Britain  NL  over  het
formaliseren van afspraken met betrekking tot de financiën. Afgesproken is dat Air Britain NL een factuur van de
KNVvL krijgt voor de afgenomen abonnementen  LUCHTVAARTKENNIS  en de verzending hiervan, hierbij is een
kostprijs  van  €  6,-  per  stuk  afgesproken.  Hiermee  is  een  eind  gekomen  aan  de  ondoorzichtige  financiële
verwevenheid tussen de afd. Luchtvaartkennis en Air Britain NL. 

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en heeft geen opmerking ten aanzien van de financiën.
De kascommissie  stelt  voor  dat  decharge wordt  verleend voor  het  gevoerde financiële  beleid,  waarmee de
vergadering akkoord gaat.

6. Verkiezing bestuursleden

Ton  van  Soest  is  aftredend en herkiesbaar,  de  voorzitter  vraagt  of  de  vergadering kan instemmen met  zijn
herverkiezing. De vergadering stemt hier mee in.

1 Vetgedrukt: lid van Air Britain Netherlands Branch
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7. Verkiezing kascommissie

De voorzitter verzoekt twee leden om zitting te nemen in de kascommissie. Na enig aandringen worden de heren
W.P. Vanhouten en C.J. van den Heuvel tot lid van de kascommissie gekozen. 

8. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wijst de aanwezigen op de gebruikelijke verloting. Loten kosten € 0,50 per
stuk, de opbrengst komt ten goede aan de kas van Air Britain NL.
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