
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Royal Netherlands Aeronautical Association

NOTU LEN 60ste JAARVERGADERI NG AFD ELI N G LUCHTVAARTKEN N lS KNVvL

Talerdag L6 maart 2O!3, Vliegend Museum Seppe

Aanwezig: J. Keersemaker, C.J. van den Heuvel, A.S.B. Van Soest, J.C.A. Ettema,

H.J. Hazewinkel, L.W.R. Kuipers, A. Landewers, C.M. de Lezenne Coulander,

F.A.H. van den Hurk, E. Nolte, J. Prinz, D. Prins, l. Rodenhuis, G.M.M. Severijns,

F.A. van der Goor, M. de Vreeze, E.J. Vermeulen, G. Tornij, A.D.R. Van Rijsbergen, J. Greuter,
P. Boeijes, J. Bodar, W Adriaansen, R. Tempel

Gasten P. Andriessen, R. Soupart (beide ALA), M. Venema, G. van Ooijen (beide Stichting Eerste

Gemotoriseerde Vlucht in Nederland)

Afwezig (gemeld): Frits Gerdessen, Gerard Casius, Nico Geldhof, Peter Grimm, Ronald Dijkstra, Jan

Grisnich, Jan Hagens

L. Opening

De voorzitter opent de vergadering om l-4. 00 uur.

2. lngekomen stukken en mededelingen.
Een aantal leden heeft zich per e-mail afgemeld.

3. Notulen jaarvergadering 2012.

Na leespauze had geen der aanwezigen op- of aanmerkingen. De notulen zijn aangenomen.

4. Jaarverslag over 2012.

De voorzitter heeft een mondelinge toelichting gegeven op het afgelopen jaar.

5. Ontwikkelingen in de KNVvL.

De KNVvL is steeds meer een sportbond geworden. De begroting is in eerste instantie afgewezen

en uiteindelijk in een tweede ledenvergadering aangenomen. Weinig relevante ontwikkelingen.

6. Financiën.
Ledenaantal neem af. Financieel verslag wordt toegelicht door L. Kuipers. Het verlies over 2012

bedraagt 64 Euro. Het verlies is beperkt omdat 'Air Britain Netherlands" verschillende keren een
extra bedrag heeft gestort.
Het financiële jaarverslag en de begroting2Ot4 van de afdeling worden aangenomen en
goedgekeurd door de vergadering.

Omdat het afdrukken van het blad te duur was is gezocht naar een nieuwe drukker.
Deze is gevonden in de persoon van de heer Van Meerten/AMB welke ook de layout en marketing
gaat verzorgen.
De kosten zouden neerkomen (bijeen aantal van 150) op een totaal van 630 euro per nummer,
inclusief verzendkosten. Voor Verenigde Vleugels is 1000,00 begroot.
ln de alternatieve begroting voor 2013, welke geldt voor uitvoer van drukwerk door AMP, komen



de inkomsten op 3805 euro, en de uitgaven worden 4115 euro (op basis van 103 leden).
Voor 2Ot4 is een contributieverhoging van 35 naar 36 Euro voorgesteld.
ln de alternatieve begroting voor2OL4 komen de inkomsten op 3908 Euro, en de uitgaven worden
3620 Euro, ook op basis van L03 leden.

Financiële voorstel om het blad te laten drukken door Hein van Meerten/AMP wordt aangenomen.
Voor de effecten op de begroting van Air Britain Netherlands Branch wordt verwezen naar het
verslag van deze vergadering.
Uit kostenbesparing wordt aan alle leden verzocht hun e-mailadressen door te geven aan Loet

Kuipers.

7. Luchtvaartkennis en Verenigde Vleugels.

Harm Hazewinkel dankt bestuur voor het Felicitatieboekje. Hij doet de traditionele oproep tot
artikelen.

Verenigde Vleugels:
Kuipers meldt dat juli nummer gewijd zal zijn aan 100 jaar militaire luchtvaart in Nederland.
Financieel gaat het wat minder maar het blad draait gewoon. De oplage bedraagt ongeveer 4.500.

8. Overige activiteiten van de Afdeling.

NVHK:

Om organisatorische reden hebben de Nationale Vliegtuigherkenningskampioenschappen in 2OL2
geen doorgang kunnen vinden. Er wordt in 2013 een nieuwe poging gedaan.

Daartoe is contact gezocht met de heren Magiel Venema en Gerard van Ooijen van de Stichting
Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland. Deze hebben hun voorstel toegelicht. Met
acclamatie wordt dit voorstel door de vergadering aanvaard. Als locatie is gevonden de Nieuwe
Nobelaer, de schouwburg van Etten Leur. Datum en dergelijke moeten nog worden vastgesteld.
Daartoe maakt het bestuur een vervolgafspraak met de Stichting.

9. Verkiezing bestuursleden.

De Voorzitter, Ton van Soest wordt bij acclamatie herkozen en herbenoemd.
Omdat de secretaris, Tjeppe Ettema aftreedt, is de functie van secretaris vacant.
Loet Kuipers neemt deze functie tijdelijk waar.

10. Verkiezing afgevaardigden Ledenraad KNVvL voor 2013.

Loet Kuipers wordt gekozen als afgevaardigde voor de Ledenraad van de KNVvL voor 2013. Nico

Braas is vervangend afgevaardigde.

11. Rondvraag.

Harm Hazewinkel deelt mee dat Jan Hagens een aantaljaargangen Air lnternational beschikbaar

heeft voor de liefhebbers.
De heer Andriessen hield een pleidooi voor deelname aan de internationale uitwisseling van de

KNVvL.

12. Sluiting om 15.05 uur door de voorzitter



Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Royal Netherlands Aeronautical Association

Notulen JMRVERGADERING AIR BRITAIN-NL BRANCH

Zaterdag 16 maart 2OI3, Vliegend Museum Seppe

L. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15:15 uur.

2. lngekomen stukken en mededelingen
Het verslag van de kascommissie is binnengekomen bij de penningmeester. Daarnaast hebben
enkele leden zich per e-mail afgemeld.

3. Notulen jaarvergadering2OL2

Er waren geen opmerkingen.

4. Jaarverslag 201-2

Wordt Boed gekeurd.

5. Financiën/verslagkascommissie
Er is een negatief resultaat geboekt.

Verslag van de kascommissie:
Omdat er in het verleden geen afdrachten zijn gedaan voor de abonnementen is dit in het jaar
2012 gecompenseerd middels een aanvullende subsidie. Dit werd als ondoorzichtig ervaren door
de kascommissie.
Verder is geadviseerd een behoorlijk bedrag over te boeken naar de spaarrekening.
Kascommissie stelt decharge voor en wordt verleend door de vergadering voor het gevoerd
financiële beleid.

ln het nieuwe conceptplan, bij overgang naar Hein van Meerten/AMP,
zouden de inkomsten 1875 euro bedragen. De uitgaven worden 1565 euro.

Er is hierbij uitgegaan van de zelfde abonnementsprijs.
ln het voorstelvan Hein van Meerten/AMP is een abonnementsprijs voorgesteld van 29,50 per jaar

en een reductie voor abonnees van Verenigde Vleugels.
Ook wil AMP de administratie doen, en de abonnementsgelden ontvangen,
De vergadering vond dit niet verstandig en er wordt beslotend de prijs te laten voor wat die is.

Ook wordt in het voorstel van AMP Air Britain onafhankelijk en worden de middelen beheerd door
AMP. Dit wordt afgewezen door de vergadering, zodat
Air Britain Netherlands Branch de controle behoudt over de middelen.

6. Verkiezingbestuurslid
Ton van Soest wordt herbenoemd.

7. Verkiezingkascommissie
Ronald Dijkstra en Gerard Casius worden tot lid van de kascommissie gekozen. Coen Van den
Heuvel wordt gekozen als reserve lid.



8. Rondvraag

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting
Einde 15. 50 uur
U iteraard was er de traditionele verloting. Deze heeft 152 Euro opgebracht.
Na afloop hebben enkele leden een rondleiding door het Vliegend Museum Seppe gekregen. Daar
was men getuige van het omregistreren van de beide Yak-52's naar een PH-kenmerk.

Naschrift:
Het besluit van de vergadering is aan l-lein van Meerten/AMP gestuurd. Deze heeft het voorstel
afgewezen. Als gevolg hiervan is door het bestuur gezocht naar een andere drukker. Deze is
gevonden in de Noorderhavengroep in Den Helder, welke het blad onder een gunstige
kwaliteit/prijs verhouding levert. Er wordt nu geen verlies meer gemaakt op het drukwerk.
Het betekent ook dat de nieuwe drukker een factuur stuurt naar de KNVvL en dat er 200 euro per
nummer wordt doorbelast.


