KNVvL – AFDELING LUCHTVAARTKENNIS

CONCEPT VERSLAG 64e JAARVERGADERING KNVvL – AFDELING LUCHTVAARTKENNIS
Gehouden op zaterdag 12 maart 2016 in de Witte Boerderij te Hoofddorp.
Aanwezig:

1.

J.J. Bodar, N.M. Braas, R. Dijkstra, F. Gerdessen, F.A. van de Goor, R.J. Hamann, H.J. Hazewinkel,
G.A. den Herder, F.A.H. van den Hurk, J.B. de Jong, L.W.R. Kuipers, A. Landewers,
C.M. Lezenne Coulandere, T. Postma, J.A. Prinz, K.R. Rijsebol, I.J. Rodenhuis, A.S.B. van Soest,
R. Tempel, G. Tornij, W.P Vanhouten, E.J. Vermeulen, J. Visschedijke en J.W. de Wijn.

Opening

De voorzitter opent om 13:10 uur de vergadering en heet iedereen welkom In de 'Witte Boerderij', thuisbasis van
Meer-historie van de Stichting Historisch Museum Haarlemmermeer. Hij vraagt of iedereen de vergaderstukken
voor zich heeft en de presentielijst heeft ingevuld.
2.

Ingekomen stukken en mededelingen

Een bericht van verhindering is ontvangen van W.L.M Adriaansen, J.C.A. Ettema, N. Geldhof, H.J. Hemink,
J. Keersemaker, C. Munk, A.D. van Rijsbergen, T. Ros en G.M.M. Severijns.
In tegenstelling tot het vermelde op de agenda heeft de penningmeester zich alsnog herkiesbaar gesteld.
3.

Verslag jaarvergadering 2015

De notulen van de 63e jaarvergadering dd. 14-03-2015 worden inhoudelijk en redactioneel doorgenomen en
onder dankzegging aan de samensteller, gearresteerd.
4.

Jaarverslag 2015

Aangezien er geen op- en aanmerkingen zijn op het jaarverslag 2015 wordt het met dank aan de samensteller
vastgesteld.
5.

Ontwikkelingen in de KNVvL

De vertegenwoordiger in de KNVvL-Ledenraad, N.M. Braas, geeft een overzicht van de zaken die afgelopen
periode in de ledenraad op tafel zijn gekomen. Voor het overgrote deel zijn dit onderwerpen die geen invloed
hebben op de afdeling Luchtvaartkennis, doordat het om sport- en vliegende zaken gaat.
Vanuit de aanwezige leden komt de vraag of er binnen de KNVvL ook iets aan drones wordt gedaan.
In 2015 is een werkgroep drones binnen de KNVvL aan de slag gegaan en sinds januari 2016 is er zelfs een eigen
afdeling Drones binnen de KNVvL.
6.

Financiën

De voorzitter geeft voor dit onderwerp het woord aan de penningmeester.
De penningmeester ligt aan de hand van een presentatie de cijfers van 2015 en de begroting 2016-2017 toe.
Het ledental is in 2015 stabiel gebleven op 95 leden. Deze betalen € 36 voor de afdeling en € 30,50 voor de
KNVvL (totaal € 66,50), zoals uit de cijfers blijkt is wederom een positief resultaat behaald. Dit komt voornamelijk
omdat de KNVvL niet alles in rekening brengt en de overgang naar de huidige drukker voor LUCHTVAARTKENNIS.
Doordat PostNL de posttarieven regelmatig aanpast is het niet ondenkbaar dat de prijs van een abonnement op
LUCHTVAARTKENNIS op termijn moet worden verhoogt i.v.m. de verzendkosten.
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7.

LUCHTVAARTKENNIS en Verenigde Vleugels

De voorzitter geeft het woord aan de hoofdredacteur LUCHTVAARTKENNIS, de heer Harm J. Hazewinkel.
Harm geeft aan een gelukkige hoofdredacteur te zijn omdat hij, meer dan in het verleden, bijdragen krijg
aangeboden voor publicatie. Dit maakt het werk van de redactie een stuk eenvoudiger. Hij roept op om hiermee
vooral door te gaan en niet te denken dat die 'ander' wel bijdragen aanlevert. Voor hulp kan men altijd een
beroep doen op de redactie.
De voorzitter geeft aan dat inmiddels de dvd 'Luchtvaartkennis Digitaal Archief 1953 – 2009' is uitgebracht en
aan de leden is verzonden. Overige belangstellenden kunnen de dvd aanschaffen bij de penningmeester.
De aanwezige leden spreken unaniem hun waardering uit voor deze dvd.
Loet Kuipers geeft een toelichting over Verenigde Vleugels. Het gebruik van van gekleurde balken of steunkleuren
in Verenigde Vleugels blijft bij diverse leden voor klachten i.v.m. de leesbaarheid zorgen.
8.

Overige activiteiten van de Afdeling

De afdeling zal aanwezig zijn op de luchtvaartbeurs in het Aviodrome op 26 maart en op 23 april op de DSC beurs
te Rotterdam. Als er in het najaar weer een luchtvaartbeurs in Amersfoort plaatsvind zal de afdeling in principe
ook hier weer aanwezig zijn.
In aanvulling op de dvd zullen exemplaren van LUCHTVAARTKENNIS vanaf jaargang 59 (2010) op de KNVvLwebsite worden geplaatst. De eerste exemplaren zijn inmiddels beschikbaar.
9.

Verkiezing bestuursleden

De voorzitter vraagt of er onder de aanwezigen nog personen zijn die de functie van penningmeester willen
overnemen. Aangezien dit niet het geval is vraagt de voorzitter of de vergadering kan instemmen met de
herverkiezing van Loet Kuipers als penningmeester en Arno Landewers als bestuurslid.
De vergadering stemt door middels van applaus hiermee in.
10.

verkiezing afgevaardigden ledenraad KNVvL voor 2016

De voorzitter vraagt of er onder de aanwezige leden iemand is die beschikbaar is voor de ledenraad van de
KNVvL. Dit is niet het geval en daarom wordt gekozen als afgevaardigde Dhr. A. Landewers en als vervangende
afgevaardigde Dhr. L.W.R. Kuipers.
11.

Rondvraag

Dhr. R. Dijkstra is bezig met een boek over de Nederlandse Vereniging voor luchtvaarttechniek en is hiervoor op
zoek naar jaarverslagen van de KNVvL. Een aantal is gevonden in het archief van het Aviodrome maar dit is niet
compleet. Zijn vraag is hoe hij aan de ontbrekende jaargangen kan komen.
De voorzitter stelt voor een om een overzicht van de ontbrekende exemplaren aan de secretaris te geven, zodat
deze verdere actie kan ondernemen.
12.

Sluiting

De voorzitter bedank eenieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Opsteller:
Bestand:
Status:
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Air Britain – Netherlands Branch

CONCEPT VERSLAG JAARVERGADERING AIR BRITAIN NETHERLANDS BRANCH
Gehouden op zaterdag 12 maart 2016 in de Witte Boerderij te Hoofddorp.
Aanwezig1: J.J. Bodar, N.M. Braas, R. Dijkstra, F. Gerdessen, F.A. van de Goor, R.J. Hamann, H.J. Hazewinkel,
G.A. den Herder, F.A.H. van den Hurk, J.B. de Jong, L.W.R. Kuipers, A. Landewers,
C.M. Lezenne Coulandere, T. Postma, J.A. Prinz, K.R. Rijsebol, I.J. Rodenhuis, A.S.B. van Soest,
R. Tempel, G. Tornij, W.P Vanhouten, E.J. Vermeulen, J. Visschedijke 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 W.L.M Adriaansen, J.C.A. Ettema, N. Geldhof, H.J. Hemink,
J. Keersemaker, C. Munk, A.D. van Rijsbergen, T. Ros en G.M.M. Severijns.
Het bestuur zal wederom proberen de Fly-in van Air Britain op 18 en 19 juni 2016 te North Weald (UK) met een
bezoekje te vereren onder meer om de contacten aan te halen.
3.

Verslag jaarvergadering 2015

Het verslag jaarvergadering 2015 word inhoudelijk en redactioneel doorgenomen, aangezien er geen op- en
aanmerkingen zijn word het, onder dankzegging aan de samensteller, gearresteerd.
4.

Jaarverslag 2015

Aangezien er geen op- en aanmerkingen zijn op het jaarverslag 2015 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
zaken hierin zijn onder meer het vrijwel stabiele aantal betalende abonnees en het lagere saldo op de rekening
doordat de factuur van de KNVvL over 2014 pas in 2015 is ontvangen en verwerkt. Het rente percentage is
wederom lager en zal naar verwachting in 2016 verder dalen.
In de begroting is nog niet opgenomen de kosten voor digitaal bankieren, dit is inmiddels aangevraagd en omdat
het een zakelijke rekening betreft zal dit een verhoging van de bankkosten tot gevolg hebben.
De kascommissie is helaas niet compleet aanwezig en de voorzitter vraagt of een van de aanwezige leden als
tweede lid van de kascommissie tijdens een korte pauze de stukken mee kan controleren.
De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en heeft geen opmerkingen 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

De penningmeester/secretaris Loet Kuipers is aftredend en herkiesbaar, de voorzitter vraagt of de vergadering
kan instemmen met zijn herverkiezing. De vergadering stemt hier mee in.
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7.

Verkiezing kascommissie

De voorzitter verzoekt twee leden om zitting te nemen in de kascommissie. Dhr. W.P. Vanhouten is bereid dit nog
een jaar te doen en na enig aandringen is dhr. E.J. Vermeulen hiertoe ook bereid.
Om problemen met de kascommissie, zoals dit jaar, te voorkomen wordt dhr. H.J. Hazewinkel als reserve 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 met dit keer zeer veel
mooie prijzen, o.a. een mooi reproductie die beschikbaar is gesteld door Thijs Postma. Loten kosten € 0,50 per
stuk, de opbrengst komt ten goede aan de kas van Air Britain NL.
Opsteller:
Bestand:
Status:
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