
 
 

 
 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 
 

DATUM 20 November 2020 
TIJD 20:00 uur 
PLAATS Zoom 

 
 
1. Om 20.00 uur opent de voorzitter de allereerste ACHA digitale (Zoom) 

vergadering met het “toelaten” van de 35 reeds ingelogde leden. 
 
2. Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 29 november 2019 

wordt pagina voor pagina doorgenomen. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen en daarmee is het verslag goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken: geen. Alleen een afmelding van Jos van der Kruk. 
 

4. Mededelingen. De Voorzitter meldt dat er geen leden van de commissies 
aanwezig zijn in verband met het aantal mensen dat aanwezig mag zijn. In 
de gehouden enquête over deze ALV was de verhouding van leden die hun 
voorkeur uitspraken van een vergadering met of juist zonder 
commissieleden was ongeveer 50/50. 
Verder spreekt hij zijn dank uit aan Robert van Hees die het Bestuur 
bijstaat met apparatuur en advies, tegen een geringe vergoeding, om het 
houden van deze Zoom-vergadering goed te laten verlopen.  
 

5. De jaarcijfers 2019 worden op het scherm getoond en de penningmeester 
loopt door de cijfers van ACHA, Oscar en Aero heen. Vragen kunnen per 
sms gesteld worden. 
Theo Hydra vraagt of er eind 2019 geen debiteuren waren. Antwoord: niet 
noemenswaardig. 
Jan Luder vraagt of de huur voor het restaurant in 2020 vanwege Corona 
gelijk is gebleven. Antwoord: nee. In principe zijn wij de huurders voor de 
maanden april, mei en juni tegemoetgekomen door 50% van de huursom te 
laten betalen. Wel onder voorwaarden. Ook voor het laatste kwartaal 2020 
is dit het voornemen. 
Frans Hartman/Andre Donk: wat zijn de waarborgsommen (AERO BV)? 
Antwoord: dat is de waarborgsom voor de huur, 2 maanden.. 
Allen tevreden en dank aan de penningmeester. 



6. Aangezien ook de leden van de kascommissie (t.w. Hans van Noort, Coen 
Potters en Theo Vermeulen) niet in persoon aanwezig zijn, leest de 
penningmeester het ‘Verslag van de kascommissie’ voor. Ook is dit verslag 
voor de leden op het scherm te zien. 
De kascommissie heeft de financiële stukken 2019 in orde bevonden en 
stelt de ledenvergadering voor om het Bestuur décharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019. 
 

7. Voorzitter vraagt of de leden die het hiermee niet eens zijn zich per chat op 
het scherm te melden. Er zijn geen bezwaren waarmee de decharge van 
het bestuur wordt verleend. 
Paul Driegen vraagt nog of/waarom de agendastukken niet vantevoren in 
te zien zijn. Dit is wel het geval, ze staan al enige tijd op de site. 
 

8. Benoeming kascommissie. Theo Vermeulen treedt dit jaar uit de 
kascommissie. Hans van Noort blijft aan en Gerard te Nuyl heeft zich al 
bereid verklaard om toe te treden. In principe wil het bestuur graag 3 
personen om zo continuïteit te waarborgen. Wil iemand uit deze 
vergadering zich aanmelden? Frank Sonieus meldt zich aan en ook Ruud 
van Huigenbosch. Dank hiervoor. De penningmeester zal met jullie contact 
opnemen. 
 
Theo Vermeulen vraagt nog wat het bestuur gaat doen met de 
aanbevelingen die de kascommissie heeft gedaan. Antwoord: deze zullen 
in de volgende bestuursvergadering op de agenda komen. 
Richard Branderhorst vraagt naar aanleiding van de uitleg van de 
penningmeester over de structuur van de club of deze schriftelijk te 
verkrijgen is. Christian Goosmann zal het organogram op de site plaatsen. 
Coen Potters vraagt waar de geconsolideerde cijfers op de site te vinden 
zijn. Die staan er niet op. (Geconsolideerde cijfers zijn formeel niet 
toegestaan bij de structuur van onze club.) 
 

9. Bestuursverkiezing. Jammer genoeg hebben zich nog steeds geen leden 
gemeld voor een bestuursfunctie. De voorzitter doet een dringend beroep 
op de leden om hier toch serieus over na te denken. Het huidige bestuur wil 
niet ‘op het pluche vastplakken’ en vindt vernieuwing in het bestuur een 
gezonde en wenselijke gang van zaken. Dit jaar treedt Gabe Spalburg 
volgens rooster af. Gelukkig zijn zowel hij als Erik Meijnders (die vorig jaar 
heeft ingestemd om nog aan te blijven, bij voorkeur niet langer dan een 
jaar) bereid aan te blijven tot een opvolger zich meldt en zullen deze dan 
ook inwerken. Nogmaals wordt benadrukt dat alleen de voorzitter in functie 
wordt gekozen. Overige taken worden onderling onder de bestuursleden 
verdeeld. Bij gebrek aan kandidaten of bezwaren, wordt Gabe Spalburg 
herverkozen voor een volgende termijn, in afwachting van zijn aflossing. 
Hetzelfde geldt voor Erik Meynders. 
Verder deelt de voorzitter mee dat Richard Branderhorst zich bereid heeft 
verklaard de functie van ‘Safety Manager’ van Gabe Spalburg over te 
nemen in het bestuur ATO en dat is in de maand oktober geëffectueerd. 
Per 1 november Is Antoon Wiessenberg aangetreden in het bestuur ATO 
als ‘Compliance Monitoring Manager’ en vervangt hiermee Robert Deen.  



Coen Potters vraagt of en wat er is gedaan met zijn aanzet voor 
input/gegevens voor een ACHA-visie dit voorjaar. Antwoord: door alle 
verwikkelingen in verband met de Corona crisis heeft het bestuur zich hier 
nog niet verder over kunnen buigen. Met excuses hiervoor. Dit zal nu 
opnieuw worden opgepakt door het bestuur.  
Antoon Wiessenberg is bezig met het activeren van de jongeren in onze 
club. Hierover zal hij ook met Coen overleggen. Coen doet een oproep aan 
de verschillende groepen binnen onze club om met een visie te komen.  Hij 
zal hiervoor een tekst opstellen die dan per ‘mass-mail’ verstuurd zal 
worden. 
 

10. De penningmeester licht de voorliggende begroting voor 2021 toe. 
Contributie. Jan Luder stelt voor om de contributie gelijk naar €200 per jaar 
te verhogen. Statutair kan dit voorstel niet in behandeling worden genomen, 
het voorstel had dan op de agenda moeten staan. Dus die beslissing kan 
zo gewenst op zijn vroegst op de volgende ALV worden genomen. Ter 
toelichting, de huidige verhoging met €10 is twee jaar geleden op de ALV 
besloten waarbij tevens afgesproken werd het lidmaatschapsgeld jaarlijks 
met €10 te verhogen tot aan €200 (in 2024). De bijdrage voor begunstigers 
en donateurs blijft gelijk.  
Huurtarieven 2021. Voor 2021 blijven de huurprijzen voor lesvluchten en 
voor vluchten van leden gelijk aan die van 2020. Alleen voor niet-leden 
gaat de huurprijs omhoog met €5 per uur. 
Ronald Vermerris vraagt of de Notacham, gezien porti- en drukkosten niet 
digitaal kan. Bij een vorige enquête (in 2018) is gebleken dat het gros van 
de leden de papieren versie verkiest. Maar er kan wel weer een enquête 
worden gestuurd. 
Theo Vermeulen vraagt naar de te verwachten cijfers voor 2020. De 
penningmeester meldt dat wij verwachten dat die minder ‘desastreus’ zullen 
zijn dan wij begin van het jaar verwachtten. Gelukkig is er ondanks het feit 
dat er een tijdlang helemaal niet gevlogen mocht worden een redelijke 
inhaalslag gemaakt. Al zitten we nog niet helemaal op de vlieguren van 
vorig jaar. Ook hebben we deze winter het leslokaal voor de 
dinsdagavonden verhuurd aan Dwarf. De voorzitter vult aan dat het bestuur 
diverse bezuinigingen heeft doorgevoerd. Waaronder uitstel van onderhoud 
gebouwen, zelf tuinwerk doen, minder schoonmaak in het toch gesloten 
clubhuis, minder evenementen, minder uitgaven aan de Notacham. Verder 
was er geen Hemelvaartvlucht, geen zomerfeest, geen sponsoring van 
Wings en nauwelijks aan Hoogvliegers-vluchten. 
 

11. Rondvraag 
René Hesseling vraagt hoe het staat met de vernieuwing van de vloot. 
Antwoord: Er is besloten dat de DON deze winter wordt uitgerust met 32e 
G5 zodat hij geschikt is voor night vfr. Dit zal worden uitgevoerd in Teuge. 
Zodra het materiaal beschikbaar is zal worden bekeken wanneer de DON 1 
of 2 weken uit roulatie kan worden gehaald. Jan Luder vraagt hoe het staat 
met de anti-collission-lights op de Cessna’s. Op dit moment is er vertraging 
in toelevering vanuit Amerika, ook terug te voeren op 
productievermindering in verband met Corona. Coen Potters biedt aan om 
zo nodig te kunnen helpen voor wat betreft het transport. Het project van 



eventueel nieuwe kist(en) is voor dit jaar on hold gezet. Maar het ligt zeker 
in de planning om dit, als de situatie het weer toelaat, direct weer op te 
pakken. Dan is het plan om met geïnteresseerden een extra algemene 
vergadering te houden om hierover te brainstormen. 
Theo Vermeulen vraagt naar de huidige berichtgeving over woningbouw-
plannen in onze omgeving. Is er al meer bekend over de toekomst van 
EHHV? Léander geeft het woord aan Frits Barneveld van Binkhuijzen, 
voorzitter van de SVH. Het huidige huurcontract van de Gemeente 
Hilversum met de ‘Stichting Vliegveld Hilversum’ loopt tot maart 2023. De 
provincie (in ons geval provincie Noord-Holland) gaat over de bestemming 
van het vliegveld. Er zijn regelmatige contacten met de Gemeente, maar tot 
nu toe zijn er geen concrete toezeggingen of iets dergelijks te melden. 
Manu Insinger vraagt naar de werking van het ‘discrepency log’. Hij heeft 
de indruk dat dit niet regelmatig wordt bijgehouden door ons onderhouds-
bedrijf. Christian zal dit met MaP opnemen, maar vaak duurt een en ander 
wat langer omdat er op onderdelen gewacht moet worden. 
Jan Luder vraagt of het klopt dat er gestopt gaat worden met ‘Aero Plus’ 
en als dat zo is waarom dat niet is gecommuniceerd. Nee, dat klopt niet, 
wel gaan we het op termijn vervangen voor een eigen versie. Die is op dit 
moment in een pilot fase. 
 

12. De voorzitter sluit op 22.10LT de vergadering en nodigt eenieder uit om 
thuis wat te drinken en dankt de deelnemers om hun positieve en 
gedisciplineerde bijdrage aan de vergadering. 

 


