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Notulen Algemene Leden Vergadering 2021 (tevens 2020)

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Bestuur mededelingen
Verzoek aan leden:
- Bemensing inschrijftafel; graag vrijwilligers melden, hoeft niet bij elk evenement.
- SL Revue en/of website; graag kopij aanleveren, verhaaltje over vakantie of restauratie of iets
dergelijks.
- Poetsdagen en technische informatiedagen zijn erg lang geleden; heeft iemand connecties?
- Is er iemand die ruimte heeft om een sleuteldag te faciliteren? We hebben daarvoor nodig:
o Ruime parkeergelegenheid
o Indien mogelijk brug
o Indien mogelijk sanitair en koffie
MBAC; er is vandaag niemand aanwezig van het bestuur van de MBAC, omdat zij zelf
bestuursvergadering hebben.
Oldtimer dag Lelystad is niet doorgegaan dit jaar vanwege Corona; er is voor onze club speciaal
ruimte voor ingeruimd vanwege 50 jarig jubileum van ons model, waarschijnlijk wordt dit
volgend jaar georganiseerd. We houden u op de hoogte.
WBTR; nieuwe wetgeving is per 1-7-2021 verplicht. Dit hebben wij verwerkt in de aangepaste
statuten (naamswijziging) en deze statuten zullen volgend jaar met de notaris worden ondertekend.
Verplichte BTW; we wachten dit nog even af.
Reis naar Duitsland; geannuleerd vanwege Corona. We proberen dit volgend jaar wel door te laten
gaan, medio september. Leden die al hadden aangemeld, zullen hiervoor eerst worden benaderd.
Commissie; iedereen wordt voorgesteld (voor de nieuwe leden)
Technische dagen; er zijn inmiddels 3 locaties afgevallen door faillissement of andere redenen.
Verzoek aan leden om nieuwe locaties aan te dragen.
4. Notulen ALV 2019
Vragen hierover:
Omdat TomTom niet meer wordt geüpdatet, gaan we over op een ander systeem;
dit draait op elke mobiele telefoon. Frans Vlaar zal hier later uitleg over geven.
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5. Financieel jaarverslag 2019
Geen vragen of opmerkingen vanuit de leden.
Financieel jaarverslag 2020
Er staat erg veel geld op de rekening; wat gaat daarmee gedaan worden?
Het was de planning om iets speciaals te doen vanwege 50 jarig bestaan,
maar vanwege Corona kon dit niet doorgaan.
Vraag aan de leden om met ideeën te komen; er zal een email naar de leden worden gestuurd met
het verzoek om ideeën in te sturen; niet alleen ideeën maar ook de uitwerking daarvan.
Deze inzendingen zullen worden verzameld en tijdens de volgende ALV zal hierover verder
worden besproken wat er zal worden gedaan.
6. Verslag kascommissie 2019 en 2020
Kascommissie is nog hetzelfde, vanwege ontbreken ALV 2020.
Er waren wat adviezen betreffende Cloud beveiliging; is opgepakt dus verder alles in orde.
7. Decharge 2019 verleend.
Decharge 2020 verleend.
8. Vaststellen begroting 2022
Planning is om vanaf volgend jaar weer een ‘normaal’ jaar te hebben.
Voor zover zijn er geen grote uitgaven te verwachten.
Vraag:
Zijn de kosten voor de notaris meegerekend? Notaris doet dit belangeloos.
Onze dank daarvoor.
9. Benoeming kascommissie 2022, tevens reserve commissielid
Hans Bogaars wordt bedankt.
Nico van de Meer zal dit volgend jaar nog een keer doen;
Geert Timmermans biedt zich aan als 2e kascommissielid.
We willen graag een reserve kascommissielid; Hans van Dongen biedt zich aan.
Voor het geval een kascommissielid geen lid meer is van de club of anders is verhinderd.
Dit reservekascommissielid is vervolgens kascommissielid in het jaar daarop, dus in dit geval
treedt Nico van de Meer volgend jaar af en volgt Hans van Dongen hem op.
10. Herkiesbaar gesteld secretariaat en voorzitter.
Rooster van aftreden:
▪ 2020 Voorzitter Jelle Wietsma
▪ 2021 Secretariaat Saskia Breur
▪ 2022 Penningmeester Erik Voorn
Niemand heeft zich gemeld om één van deze portefeuilles over te willen nemen,
dus het bestuur blijft vooralsnog hetzelfde.
11. Ingekomen agenda punten; korte uitleg van Frans Vlaar over navigatie app.
Vraag om de uitleg nogmaals te versturen naar de leden, omdat er veel nieuwe leden zijn.
De andere mogelijkheden zijn ook nog te gebruiken (GPX bestanden) en alle oude routes zijn via
de website te downloaden voor Tomtom, Garmin en de app.
Wanneer je de app hebt en een account hebt aangemaakt, moet je je nog aanmelden bij Frans via
navigatie@mbrc107club.nl
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12. Rondvraag
EPC systeem; het systeem heet tegenwoordig Xentry, maar het is een probleem om hierop in te
loggen. CAC in Maastricht kan je hier verder bij helpen. MBAC kan evt ook helpen.
www.nemigaparts.com is ook een site waarop (bijna) alles terug te vinden is, dit is gratis en
makkelijk. Bij problemen kun je je melden op het forum, Ger Sondag zal je hierbij verder helpen.
www.MB-teilekatalog.info is ook een site waar je alles op kunt terug vinden.
Niet alleen voor 107, maar alle Mercedes-Benz modellen.
Er wordt nog een vrijwilliger gevraagd om een rit uit te zetten voor april, regio Brabant / Zeeland
bij voorkeur. Deze rit wordt gecombineerd met de ALV, dus max. 70-75 kilometer met goede
lunchlocatie.
Ivm aantal leden (nu meer 400) zal wellicht de opkomst ook groter worden; is dit nog behapbaar?
Wellicht over nadenken om dit op te splitsen? Het bestuur zal hierover nadenken en we zullen dit
ook aan de leden voorleggen.
13. Sluiting
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