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Agenda Jaarvergadering woensdag 25 september 2013 
Waar: clublokaal hal 10 te Best 

 
Op woensdag 25 september 2013 begint het nieuwe verenigingsjaar 2013 – 2014 met de 
Jaarvergadering. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd. 
 
Aanvang: 20.00 uur 
 
 1  Opening en mededelingen door de Voorzitter. 
 2 Binnengekomen en uitgaande post. 
 3 Notulen jaarvergadering 26 september 2012 
 4 Algemeen jaarverslag 2012 – 2013 
 5 Financiën 
   I Jaar en Kasoverzicht 2012 – 2013 
   II Verslag Kascommissie 
   III Benoeming Kascommissie 2013 – 2014 
   IV Begroting 2013 – 2014 + contributie 
    Consumptie betalingen 
    Betaling contributie voor eind oktober 2013. 
 6 Verkiezing Bestuurslid / leden. 
  Statutair zijn aftredend de Penningmeester: 
   Penningmeester: Leo Kuipers, stelt zich herkiesbaar. 

Daarnaast heeft de Voorzitter kenbaar gemaakt om af te treden, waardoor 
een vacature ontstaat voor de FUNKTIE van Voorzitter. 

   
  Statutair kunnen kandidaten voor een Bestuursfunctie worden voorgedragen 
  tot aanvang van de vergadering. Een voordracht voor een bestuurslid moet 
  schriftelijk met zijn instemming en door 10 of meer leden ondertekend worden  
  ingediend. 
 
Pauze. 
 
 7 Activiteiten 
   Spoor op Vleugels 
   Lasersnijden, tarief  (L .Kuipers) 
  Tentoonstellingen: DAF Museum, Jeugd en (Modelbouw) techniek. 
  ………………… 
  WVTK 
   
 8 Rondvraag 
 9 Sluiting 
 
De notulen van de jaarvergadering van 26 september 2012 en het jaarverslag 2012 – 2013 liggen ter 
inzage in het clublokaal en worden per mail rondgestuurd. 
 
P. Onstenk, secretaris 

10 september 2013. 

 
 



 
 
JAAR VERSLAG 
Het jaar verslag wordt apart verzonden en ligt ook ter inzage in het clublokaal te Best 

 
 
 

Notulen van de Jaarvergadering van woensdag 26 september 2012 
 

1 Opening en mededelingen door de Voorzitter. 
Om 20.05 uur opent de Voorzitter met een klap van de hamer de vergadering. 
Er zijn geen apart nagekomen mededelingen. 
Aanwezig volgens de presentielijst 22 leden. 

 
2 Binnengekomen en uitgaande post. 

Bevestiging en toekenning van de aanvraag van de Koninklijke Penning (telefonische) en 
Vrijwilligerspenningen. (Schriftelijk). 
De Secretaris geeft een overzicht van wat er aan vooraf ging en de voorwaarden waar de aanvraag van 
de Koninklijke Penning aan moet voldoen. Een en ander is na te gaan in een speciale map aangaande 
het 75 jarig bestaan van de vereniging. De KP en de Vrijwilligerspenningen zijn op 1 september 2012 
door  Wethouder Mary Fiers uitgereikt in een bijzonder bijeenkomst. 
 
Brief over de Directie wisseling bij  Museumpark, van R. van Pelt naar M. van Pelt. 
Hieronder vallen : Aqua Best  - DippieDoe – Bevrijdende Vleugels en Spelebos, en het nieuw te bouwen 
Hostel aan de Sonseweg. 
 
E-mail van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, voorstel Besturenvergadering op 17 of 24 
november 2012. De aanwezige voorzitter van de NVM opperde dat die zal plaats vinden op 17 
november. 

  
3 Notulen Jaarvergadering 28 september 2011. 
      Op de notulen van 28 september 2011 zijn geen op- en/of aanmerkingen gekomen. 
 De Secretaris is dus daar mee gedechargeerd. 
 
4 Algemeen Jaarverslag 2011 – 2012 
      De Vergadering stemt in met het verwoorde jaarverslag, waardoor de Secretaris is gedechargeerd. 
 
5 Financiën 

I  Jaar en Kasoverzicht 2011 – 2012. 
 De Penningmeester geeft een presentatie over de financiën van het afgelopen verenigings- 
 jaar. De Vergadering heeft geen op- en/of aanmerkingen. 
II Verslag Kascommissie. 
 De Heren W. Koopmans en M. Verbruggen hebben op zaterdag 22 september 2012 de  
 financiële bescheiden over het boekjaar 2011 – 2012 gecontroleerd. Zij hebben niets  
 afwijkends geconstateerd. In een schriftelijke verklaring wordt dit bevestigd. 
 Hiermede is de Penningmeester gedechargeerd. 
III Benoeming Kascommissie  2012 – 2013. 
 De Kascommissie voor het verenigingsjaar 2012 – 2013 bestaat uit de heren  

R. Baksteen en W. Koopmans. 
       IV Begroting 2012 – 2013 + contributie. 
  Via een lichtbeeld presentatie toont de Penningmeester de begroting voor het nieuwe  
  verenigingsjaar. Gezien de te verwachte inkomsten en uitgaven hoeft de contributie niet  
  verhoogd te worden. Deze blijft € 100 voor leden < 65 jaar en € 80 voor > 65 jaar. 
  Dit gaarne te voldoen op de rekening van de Penningmeester voor eind oktober. 
         

6 Verkiezing Bestuurslid / leden. 
 Statutair zijn aftredend de Secretaris en een lid, t.w. P. Onstenk en J. Bazelmans. 
 De Secretaris wil geen 5

e
 termijn vol gaan maken en stelde zich aanvankelijk niet meer  

herkiesbaar. Gezien er zich geen gegadigden voor die post hebben aangemeld zal de huidige secretaris 
alsnog een vijfde termijn vol maken. De Vergadering heeft geen bezwaar geopperd.  

  Het Lid, J. Bazelmans wordt met een meerderheid van stemmen herbenoemd. 
 De Voorzitter geeft te kennen dat zijn plaast in de toekomst vacant komt. 
 



 
Pauze. Er wordt geen pauze gehouden omdat de eerste zes agendapunten in sneltrein vaart zijn 
afgehandeld en de Voorzitter te kennen heeft gegeven om, om 22.00 uur te eindigen. 
 

 
 
 
 
 
 
7 Activiteiten 

Spoor op Vleugels. 
Veel nieuws is er nu niet te vermelden. Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief met de vorderingen 
tot dat moment. 
Wel komt er goed nieuws; de onderhoudsbaan functioneert sinds vanmiddag. Er zijn wat 
besturingsproblemen geweest, maar die zijn gelukkig verholpen. 
 
Op de opendagen van 22 en 23 september zijn er nogal wat bezoekers een kijkje komen nemen 
naar hetgeen de EMV aan het bewerkstelligen is. Op zondag zijn er ongeveer 275 betalende gasten 
de kassa gepasseerd. Als daar zeker de helft de EMV heeft bezocht mogen we wel tevreden zijn. 
Een ander succes nummer bij de Bevrijdende Vleugels is een realistisch toneelstuk. Van de 8 
geplande voorstelling zijn er 7 uitverkocht en eentje bijna.  
 
Lasersnijder. 
De lasersnijder is door iedereen te gebruiken, na en volgens instructie om het te bedienen. Dit ook 
om kennis verrijking te krijgen door het gebruik ervan. 
Daar de machine t.b.v. het project is aangeschaft komt het ten laste daarvan. 
Er is nog gedebatteerd over een uur prijs, maar voor de leden van de vereniging is het gratis mits er 
geen handeltje mee wordt gedreven.  
L. Kuipers en G. Volgers bepalen samen nog een kostprijs voor het project. 
L. Kuipers: als er iemand iets voor een buitenstaander wilt maken dan worden er kosten berekend. 
 
Tentoonstellingen. 
De EMV neemt deel aan de volgende tentoonstellingen of activiteiten: 
Venlo 6 en 7 okt;  DAF museum 20 en 21 oktober; 300 jaar vrede v Utrecht met oorlog op het spoor 
/ diorama Duits lijntje; start nieuw museum seizoen / opendag April 2013; Dortmund. 
Sluitingsavond juni 2013 met een film. 
H. Pilet biedt nog een film van een uur aan, mogelijk iets voor de Nieuwjaars bijeenkomst 2013.     

        
8 Rondvraag. 

F. v.d. Boom: wat doet het Bestuur aan werving? Introductie project aan nieuwe leden? 
      Wat betekend de EMV voor nieuwe leden? Opvang van nieuwe leden? 
      Hoe denkt de Vereniging de aanwezige leden te motiveren? 
Werving. O.a. door kranten publicatie, voor zo ver je de Krant er warm voor krijgt. 
        Of dat men geïnteresseerd raakt via de website. 

       Het is ook een wisselwerking tussen aspirant lid en de leden van de vereniging. 
Ook wordt er gesproken over het aanstellen van een MENTOR, c.q. begeleider van het 

nieuwe lid. 
Ook komt het punt orde en netheid weer om de hoek kijken. WAT ligt WAAR. Je zoekt je 
het apelazarus naar spullen omdat ze niet terug gelegd worden. Bron van ergernis. 

       Het Bestuur moet leiding geven aan opruim acties.!  
R. Quax: communicatie wat waar ligt. Zelf vragen om wat te doen, eigen initiatief.  
          20.30 uur gezamenlijke koffiepauze. Vragen of zeggen wat er (nog) gedaan moet  
          worden.  
          Introductie programma maken. Laten zien wat er gedaan wordt en gedaan moet  
          worden (mentor). 
W. Koopmans; verwijst naar een mail van 1,5 jaar geleden over intro van leden. 
A. v.d. Pol: wie doet wat. Als ik een vraag heb moet ik wel 3 man afgaan om iets te weten te komen.  
         Antwoord: er is een smoelenboek en daar staat (mogelijk) in wie wat doet / weet. 
L. Kuipers: weg kwijt, spullen zoek.  Structuur maken. 
H. François: wanneer is “Roermond”.  Dat is 3 en 4 november . 
M. Verbruggen: Maandag 5 november schijnt een speciale dag te zijn in museumland, waar de  
        Bevrijdende Vleugels aan meedoet, doet de EMV daar ook aan mee? 
        Documentatie over b.v. rails leggen. Info verzamelen bundelen en ter beschikking  
           stellen. 
R. Kriele: krijgt tijdens de Opendagen een vraag over junior leden, vanaf welke leeftijd? 
          Welke mogelijkheden?  Leeftijd is 16 jaar. 



L. Kuipers: Abonnement Hosting bedrijf / 2 websites. Wat doen we er mee? Kosten € 40 p/j. 
        Probleem is / was de hoeveelheid MB-’s bij DSE de provider. 
        De opvolging van D. Hernaus is nog een probleem om de website up to date te houden. 
        Wie is er handig in het maken van filmpjes en deze op de site te zetten? 
S. Van Mil: o.a. J Rovers vraagt waar de buigveren zijn / liggen, er moeten er twee zijn.  

 
9 Sluiting 

Om 21.30 uur sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 P. Onstenk, secretaris 
 27 september 2012. 

Speciale Evenementen 
 
Oktober 
DAF museum 
In het weekend van 5 en 6 oktober wordt in het DAF museum de jaarlijkse 
museumdagen gehouden. Dit jaar staat in het teken van 85 jaar DAF techniek van 
toen naar nu. 
De EMV heeft zich daar voor aangemeld om met de autostand aan deel te nemen. 
Wie voelt zich nog meer geroepen om er aan deel te nemen, die moet zich melden 
bij Pierre Onstenk. Ad Heil en Harrie van Geffen zijn de twee grote animators. 
 

Genk 
In het weekend van 12 en 13 oktober wordt in Genk België EUROMODELSPOOR 
georganiseerd. Aanvankelijk zou de EMV daar op inschrijven c.q. deelnemen. 
Maar door een andere activiteit in dat weekend is dat niet mogelijk. 
 

Veldhoven. 
De Nederlandse Vereniging van Modelbouwers bestaat dit jaar 70 jaar. Ter 
gelegenheid hiervan wordt op zondag 13 oktober in de Koningshof te Veldhoven 
een tentoonstelling gehouden  onder de naam van Jeugd en (Model) Techniek. 
Een greep uit de mo0gelijhkheden waar die dag uit gekozen kan worden is: 

- Graveren naamplaatje 
- Raceauto maken + race op NVM Formule 1 baan 
- Robot maken 
- Bouw je eerste huis 
- Mini-rijbewijs halen. 

Dit is een mooie gelegenheid om de EMV te presenteren. Het project waar we mee 
bezig zijn. Workshop bomen maken en andere modelbouw activiteiten. 
Voor deze activiteiten doen we een beroep op de EMV-leden om zich op zondag 13 
oktober beschikbaar te stellen om een helpende hand toe te steken. 
 

Eurospoor 
Op het einde van de herfstvakantie (!) Wordt in Utrecht van 25 tot 27 oktober EUROSPOOR 
gehouden in de Jaarbeurshallen. Wegens te weinig animo onder de EMV leden is van 
inschrijving afgezien. Wie interesse heeft kan op eigen gelegenheid er naar toe gaan. 

 

Wijchen 
Op Zondag 27 oktober wordt te Wijchen in de Olympic hallen een STOOMDAG gehouden. 
Dit wordt georganiseerd door de  Stoomgroep Holland. Ook wordt er op spoor 1 gereden. 



 
. 
 

 
 
 
Deelnemers gevraagd voor: 
 
Weekend 5 & 6 oktober  DAF Museum 
Zondag 13 oktober Jeugd en (Model) Techniek 
  
 
 
 
 
 
 

Evenementen Kalender 
 
 
 

Datum 
2013 

Plaats Evenement Waar Wat Openings- 
tijden 

Dinsdag Best Bouwdag Bevr. Vleugels 
Hal 10 

Modelbouw 10.00 – 16.00 u 

Woensdag Best Verenigingsdag Bevr. Vleugels 
Hal 10 

Modelbouw 10.00 – 22.30 u 

Woensdag Best Verenigingsavond Bevrijdende  
Vleugels  h10 

Clubavond 19.45 – 22.30 u 

      

      

5 & 6 okt Eindhoven 85 j DAF techniek DAF museum Techniek 
Toen n nu 

10.00 – 17.00 u 

12 & 13 okt Genk B Euromodelbouw Limburghal Modelbouw 
Plezier 

10.00 – 18.00 u 

13 okt Veldhoven Jeugd & Model 
techniek 

Koningshof NVM 10.00 – 17.00 u 

      

25 & 27 okt Utrecht Eurospoor Jaarbeurs Treinen  9.30 -  17.00 u 

Zon 27 okt Wijchen 4
e
 Techno 

Stoomdag 
Olympic hallen 
Wijchen 

Stoom  9.00 – 17.00 u 

Wijzigingen voorbehouden 
 

 


