Notulen van de 25e Algemene Leden Vergadering van Club Pan-European Nederland op 11 maart 2018.
Plaats
:
Boerderij ’t Dommeltje in Boxtel
Aanwezig
:
65 (duo)leden en 21 partners, totaal 86
Afmeldingen :
Cees Kuiper, Marco Dijns
Welkom en opening door Edgar van Schijndel
Edgar van Schijndel opende om 13.00 uur de bijeenkomst met een woord van welkom. Hij wees
daarin op de map met de agenda voor de vergadering de notulen van de vorige vergadering en de
stemkaarten. Verder nog een oproep om ledenpassen in te leveren voor de loterij die later op de dag
zou worden gehouden. Hierna gaf hij het woord aan de studenten van de TU-Delft.
Om 14.05 uur opende Edgar officieel de Algemene Leden Vergadering met daarin de oproep duidelijk
naam en lidmaatschapsnummer te vermelden bij het stellen van vragen. Verder dankte hij Henk
Rijnders (12268) voor de oude Panposten die hij mocht ontvangen, evenals een uitnodiging voor de
oprichtingsvergadering van CPEN. Met name voor de viering van het 25-jarig bestaan van CPEN zou
Edgar graag het archief verder uitbouwen en deed dan ook een oproep oude nieuwsbrieven aan te
leveren.
Vaststellen agenda
De gepresenteerde agenda wordt door de vergadering zonder op- of aanvullingen geaccepteerd.
Aangezien geen kandidaten voor het bestuur zijn aangemeld is punt 10 van de agenda “telling
stemmen verkiezing” overbodig geworden en vervalt.
Notulen
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt over de notulen van de vergadering van 5 maart 2017;
de notulen worden unaniem geaccordeerd zoals blijkt uit het stemmen met de groene kaarten.
Verslag van de voorzitter
Edgar doet verslag over het afgelopen jaar door middel van een aantal activiteiten:
- Advies Toekomst Toekomst
o Zorg voor een kloppend huishoudboekje
o Actief betrekken van leden door middel van nieuwsbrieven en de PanPost, vier maal
per jaar
o Maak evenementen aantrekkelijker, zoals tijdens de Frisse Lenterit het bezoek aan
de brouwerij.
- Toer- en Feestcommissie
o Er is afscheid genomen van enkele vrijwilligers
o De Toercommissie is weer aangevuld, maar er zijn nog 2 vacatures
o De Feestcommissie bestaat inmiddels uit vier dames, waarvoor applaus.
- Vrijwilligersbijeenkomst met de vraag: Wat kunnen we als vereniging doen om het
voortbestaan te garanderen en de leden actiever bij de club te betrekken? In december en in
januari zijn twee brainstormsessies geweest en de voorzitter spreekt de hoop uit dat dat dit
jaar zal resulteren in beleid op deze onderwerpen.
- Ledenraadpleging: Waarom ben je lid van CPEN? Uit deze enquête bleek dat het gaat om:
o Gezelligheid, saamhorigheid
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Samen ritten rijden: de ritten worden op hoog niveau gewaardeerd; de locatie kan
soms beter met een gezamenlijke begin- en eindplek, maar dan moeten leden daar
wel naar toe komen
o Buitenlandse reizen: meer en langere ritten; de club is bezig om dit te realiseren. De
voorzitter geeft hierbij het voorbeeld van de Hemelvaartritten, waarbij de totale rit
300 kilometer lang is, maar wordt aangegeven waar de rit kan worden afgesneden
waarmee deze 100 kilometer korter wordt.
Beurscoördinator: Ruud Hoogwerf (13493) heeft een groot aantal veranderingen
doorgevoerd zoals de aanhanger en de traverse; de beurs kostte Ruud echter teveel tijd
zodat hij heeft moeten afhaken. Ed van Houtum heeft de coördinatie op zich genomen voor
2018 en in 2019 zal Ben te Lintelo dit evenement verzorgen.
PanPost en Nieuwsbrieven
Facebook: in september/oktober 2016 werd besloten met Facebook te stoppen, maar het
medium wordt wel veel gebruikt. Daarom werd in 2018 gezocht naar nieuwe moderatoren.
Hiervoor hebben zich aangemeld Dick Bakker (10388), Jos van Ree (11203), Arno Torenvlied
(10134) en Olaf Rense (13593). De laatste week zijn veel berichten gedeeld en werden tal van
foto’s op de pagina geplaatst; een lekker snel medium met aandacht.
Forum: het forum Techniek moet worden uitgebouwd. Hiervoor zijn gesprekken gaande met
het Forum 11001300 om dit gezamenlijk vorm te gaan geven.
Goed Doel: tijdens de barbecue werd besloten een Goed Doel aan te wijzen voor dit jaar; dit
is geworden de Stichting Hulphond. Carlo Oirbans zal de opbrengst vermelden.
Beleid: het doel is als club te blijven bestaan, de vorm is echter nog niet duidelijk. De
vrijwilligers zijn bezig met de ontwikkeling. We zoeken naar een goede modus om door te
gaan met meer variatie in evenementen. Als leden een goede locatie kennen voor een
evenement wordt gevraagd dit door te geven aan het bestuur.
o

-

-

-

Verslag van de secretaris
Cees Kuiper is met vakantie, maar heeft wel een verslag opgesteld dat door Edgar wordt voorgelezen
(en soms uitgebreid).
Inleiding: het jaar 2017 mag voor het CPEN secretariaat gerust stormachtig genoemd worden met
hier en daar een beste bui, maar ook met zonnige perioden. De koerswijziging en herstructurering
die in het vorige jaar zijn ingezet, krijgen na wat strubbelingen, misverstanden en communicatiestoringen inmiddels betere vorm en de ontstane ruis verdwijnt steeds meer. Het heeft wat moeite en
overleg gekost, maar op dit moment kunnen we stellen dat alle neuzen die belang in de CPEN
hebben allemaal dezelfde kant op staan en allemaal aan de toekomst en het jubileum in 2020 mee
willen werken en dat is dus mooi voor elkaar.
De volgende onderdelen wil ik even toelichten.
-

De organisatie. Zoals te zien is op de website bestaat het bestuur uit:
o Voorzitter: Edgar van Schijndel
o Secretaris: Cees Kuiper
o Penningmeester: Martin van Weeghel
o 2e penningmeester en ledenadministratie: Sonja Ravensbergen-Eijk
o Bestuurslid, vicevoorzitter: Peter van Kampen.
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Maar er is meer op de website te zien. Zo kreeg het bestuur de ondersteuning van een aantal
commissies. CPEN vrijwilligers die hun motorbloed door de aderen laten stromen en mede
de CPEN als vereniging laten voortbestaan en floreren.
Dit zijn voor mij met grote eerbied geschreven:
o de toercommissie
o de Public Relations & Communicatie, ofwel PR&C
o de Webmaster
o het Feestcomité
o de Kascontrole commissie
Allemaal zeer belangrijke vrijwilligers en onmisbaar binnen de club.
Een groot voordeel is voor het bestuur dat de Kascontrole via Martin van Weeghel en het
Feestcomité via Peter van Kampen een directe link hebben met het bestuur en dat is best
makkelijk en efficiënt.
Verder zijn er nog een 2-tal commissies en dat zijn:
o Techniek
o Verzekeringen en verkeersaangelegenheden.
Omdat hier weinig beroep op wordt gedaan, zijn deze in het afgelopen jaar door een van de
bestuursleden waargenomen. Voorzitter: “we gaan kijken of er andere mogelijkheden zijn
dan Zwarte Waterland voor een collectieve verzekering”.
Op het technische gebied zijn er enkele storingen door leden gemeld en opgelost. Voorzitter:
“door de waarneming van Peter van Kampen”.
Op het gebied van verzekeringen en verkeersaangelegenheden zijn er geen vragen geweest.
Vergaderingen
In 2017 zijn er 8 bestuursvergaderingen geweest, gevolgd door 8 vergaderingen van bestuur
met de vertegenwoordigers van de commissies. Een extra vergadering in Petit Comité is
ingelast omdat er onduidelijkheid en ongerief was tussen de commissies onderling en het
bestuur. Deze vergadering heeft veel bijgedragen aan een inmiddels goede verstandhouding
tussen de commissies onderling en tussen de commissies en het bestuur.
In het voorafgaande jaar werden de bestuurs- en de bestuurs-/commissievergaderingen op
dezelfde avond gehouden, maar uit praktische en tijdsredenen is dit weer teruggedraaid en
staan er voor 2018 wederom 8 bestuurs- en 8 vergaderingen bestuur/commissies ingepland.
Een woord van dank is zeker op z’n plaats aan penningmeester Martin van Weeghel, die zijn
locatie belangeloos ter beschikking stelt als vergaderruimte voor de bestuur- en bestuur/commissievergaderingen.
Externe contacten
De CPEN heeft alle mogelijkheden om zichzelf en zijn leden optimaal te kunnen laten
functioneren, maar heeft daarnaast ook contacten met de KNMV (Koninklijke Motorrijders
Vereniging), L.O.O.T. (Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs.) en MAG (Motorrijders Actie
Groep).
Van deze contacten wordt niet echt veel gebruik gemaakt, maar worden toch onderhouden
voor eventueel gebruik in de toekomst. Daar waar mogelijk gaat er een afvaardiging van de
CPEN naar de vergadering/meeting van deze organisaties. Voor het voortbestaan en de
ontwikkelingen van activiteiten binnen de CPEN is het wenselijk de contacten met deze
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externe organisaties weer aan te halen en te herorganiseren. Je kunt nooit weten wat de
toekomst biedt. Voorzitter: “de contacten met KNMV worden geïntensiveerd en
buitenlandse clubs worden benaderd. Tijdens de Gathering in Veldhoven werd met Honda
gesproken over samenwerking, maar daarna was Honda onbereikbaar. In de herfst van 2017
kreeg men wel intensief contact met Honda PR/Marketing; waarom voorheen geen
contacten werden onderhouden was daar onbekend, maar met het verschijnen van de
nieuwe Gold Wing kon dit wel. We hopen dat er nu betere contacten mogelijk blijven, we
zien na vanmiddag verder. Met L.O.O.T. zijn contacten omdat Panrijders deelnemen aan de
LOOT-competitie.”
Communicatie
Binnen de CPEN wordt gebruik gemaakt van het kwartaalblad de PanPost en als digitale
media is er de beschikking over de website en de verstuurde nieuwsbrieven Daarnaast waren
er naast de CPEN Facebook pagina ook nog enkele andere Pan-European gerelateerde
Facebook pagina’s actief.
De PanPost. Als vernieuwing kan worden genoemd dat sinds half november 2017 de PanPost
is toegevoegd aan de website, dat deze per pagina omgeslagen kan worden alsof u hem uit
de hand leest en dat de pagina’s hieruit te printen zijn. Het zou zomaar kunnen zijn als dit
goed bevalt, dat de PanPost dan in de toekomst helemaal digitaal op de website zal
verschijnen. Daardoor kunnen kosten van drukken en verzenden omlaag en door deze
kostenbesparing zou de PanPost misschien weer terug kunnen naar 6x per jaar.Als
nevenverschijnsel is wel te zien dat ondanks alle inspanningen van de PR&C de informatie in
de PanPost soms door de tijdspanne achterhaald wordt en het nieuws alweer veranderd is
tijdens het op de mat ploffen bij u thuis. Voorzitter: “90% van de inhoud zijn bijdragen van
leden, nu worden ook artikelen van andere bronnen geplaatst. Deel ervaringen in de
PanPost, zoals bijvoorbeeld wat er gebeurde bij een lekke band.”
De Website. Met het vertrek van onze vorige webmaster heeft het beheer een tijdje een
stilstand gehad en dat leverde genoeg commentaar op richting het bestuur en de PR&C.
Gelukkig beschikken we weer over een nieuwe webmaster en kunnen de ontwikkelingen om
de website te verbeteren verder gaan. Merkbaar zijn de toegenomen snelheid, de
vernieuwing van de foto’s van bestuur en commissies en het invoegen van de PanPost. Aan
het vernieuwen van de foto’s wordt intussen ook had gewerkt en u ziet, het zijn kleine
stapjes, maar ze gaan wel vooruit!
Een applausje voor onze webmaster Hans Winsemius (13605) zou dan ook we op zijn plaats
zijn. Voorzitter: “de website was een crime, zo was de responsetijd veel te lang, maar dat is
inmiddels aanmerkelijk verbeterd. De indeling van de website was te weinig toegankelijk.
Nu moeten we nagaan hoe we meer informatie op de site kunnen vermelden”.
De Nieuwsbrief. Deze heeft zich het afgelopen jaar duidelijk bewezen, is snel en effectief en
opgemerkt mag worden dat mede daardoor er een toename is van het aantal leden die aan
evenementen, ritten en reizen deelnemen. Een blijvertje dus dankzij PR&C en de inzenders
natuurlijk.
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Facebook. Het afgelopen jaar is er (te) weinig gedaan met Facebook omdat de prioriteit meer
op de website was gericht. Op aanraden van enkele leden is Facebook weer opgepakt en
beschikt de CPEN over 4 moderatoren, te weten: Dick Bakker, Arno Torenvlied, Jos van Ree
en Olaf Rense. Het beheer wordt weer opgezet en zal op het moment van het verschijnen
van dit verslag de Facebook pagina va CPEN weer actiever kunnen zijn. CPEN wenst de heren
veel succes. Duidelijk mag zijn dat Facebook een platform is voor de leden en niet als
medium gebruikt gaat worden door het bestuur en de commissies.

-

Ledenbestand. Volgens de laatste gegevens van de ledenadministratie heeft de CPEN op dit
moment ± 700 leden De afmeldingen over de periode 01-11-2016 tot 01-11-2017 zijn er in
totaal 101.
Aangemeld zijn er 41 nieuwe leden en dus per saldo een afname van 60 leden. In
percentages is dit gelijk aan de afgelopen 2 jaar en op -6% gebleven.
Als oorzaak van de afmeldingen kunnen genoemd worden:
Motor verkocht, geen motor meer
Geen tijd/gelegenheid meer voor de evenementen
Gezondheid en leeftijdsproblemen
Overlijden

Ons zijn in het afgelopen jaar ontvallen: Mw. Reurink en de heren Fred Scholder, Ad Uljee, Harry
de Weer, hr. Veenstra, de hr. Melis en de heer J.A. van Overbeek. Een moment van stilte ter
nagedachtenis is hier op zijn plaats.
Voorzitter toont een grafiek met de daling van het aantal leden, waaruit blijkt dat het verval
procentueel lijkt te stabiliseren, maar het blijft een ledendaling. “We moeten nu bedenken hoe
te groeien. Kom met ideeën!”

Evenementen 2017
Te beginnen met de stand op de jaarbeurs in Utrecht. Ruud Hoogwerf en zijn vrijwilligers,
zorgden in februari voor een geheel nieuwe opzet van de CPEN stand, met opengewerkt ST 1300
motorblok en clublogo’s in RVS van ruim 1 meter lang. Frans de Goeij maakte ter plaatse
heerlijke bonbons en de fa. Snoek zorgde voor een mooie ST 1300 op console.
De stand trok veel aandacht en als resultaat werden er 23 nieuwe leden aangemeld.
Goed geslaagd dus: Ruud dank je wel!!
Door de toercommissie zijn weer mooie en leerzame ritten opgezet en vakantiereizen
georganiseerd en enkele leden hadden zelf hun rit op poten gezet voor de CPEN.
De Pan-Gathering 2017 was in het Engelse Harrogate en werd door een aantal van onze leden
bezocht.
Het feest comité heeft het afgelopen jaar ook haar steentje bijgedragen en hebben de
koffieklets, de ALV en de eindejaar afsluiting voor ons verzorgd en met succes!!
Onze dank daarvoor.
Opvallend is te melden dat het aantal deelnemers aan alle evenementen gemiddeld hoger is dan
de afgelopen jaren. Hopelijk zet deze trend zich voort.
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Voortgang en ontwikkeling
Enkele jaren geleden is er een werkgroep “Toekomst CPEN 2020”opgericht met als doelstelling,
hoe de CPEN na 2020 door te laten gaan. Door o.a. leeftijd en geen nieuw type Pan daalt het
ledenaantal gestaag en zal aan de toekomst gewerkt moeten worden. Daarvoor zijn er 2
enquêtes gehouden, een onder de leden als ledenraadpleging en een onder de actieve
vrijwilligers van commissies e.d. Als gevolg daarvan is er op 9 december 2017 een discussiedag
gehouden met deze vrijwilligers en zijn er 12 knelpunten binnen de CPEN besproken. Daarna zijn
er 3 groepjes geformeerd die ieder hun eigen opdracht of knelpunt meekregen en deze te
bespreken met de vragen: Wat aan het probleem te doen, hoe dit te doen en wie gaat dit doen.
Op 13 januari jl. is er een vervolg geweest en gaan deze 3 werkgroepen verder met het opzetteen
en uitwerken van een actielijst. Op de ALV die in 2019 gehouden zal worden, zal er ongetwijfeld
meer overte melden zijn.
Voorzitter: ”We moeten continu bezig zijn actiever en attractiever te worden en te zorgen voor
sociale cohesie: een vriendenclub. De ledenraadpleging zullen we vaker gaan gebruiken om de
contacten te intensiveren, waarna een terugkoppeling volgt naar de leden. De uitkomsten van de
vrijwilligersbijeenkomsten volgen in de PanPost”.

Afronding
Het secretariaat kijkt terug op een woelig jaar achter ons, maar met veel inzet en bijsturen is toch
een goede koers gevonden om met de CPEN en zijn leden de hopelijk nog lange reis verder te
maken. Uiteraard met heel veel dank aan iedereen die er aan heeft bijgedragen om een juiste
koers te vinden en vooral te behouden.
Club Pan European Nederland, een goede voortzetting van de reis naar de toekomst gewenst.

Cees Kuiper, secretaris.
Het verslag van de secretaris levert geen vragen op.

Verslag penningsmeester
De samenstelling van de kascontrolecommissie bestond uit Cor Wielinga (10118), Marco Dijns
(13154) en Hans Burggraaff (12087). Het reserve lid heeft zijn lidmaatschap opgezegd en is niet
geweest.
Over het jaar 2017 bedraagt het tekort € 49,-. Oorzaken hiervan zijn lagere contributiebijdragen,
iets hogere advertentiebijdragen en een bedroevend lage rente. CPEN wil geen risico’s met
beleggingen en we zullen dus genoegen moeten nemen met een laag rendement.De
bestuurskosten waren hoger door de ledenraadpleging en de verenigingskosten door de hogere
beurskosten voor de uitstraling. De toercommissie zorgde voor lagere commissiekosten en de
communicatiekosten waren lager door de bezuinigingen op de PanPost.
De balans levert geen bijzonderheden op.
De vraag van Geert van de Wiel (12900) betreft de inkomsten van de sponsors: “Waar vallen die
onder?” De penningmeester antwoord dat die onder bijdrage communicatiekosten vallen.
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Verslag kascommissie
Hans Burggraaff leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.
Op de vraag van de penningsmeester naar goedkeuring van het financieel verslag volgt een
unanieme stemming voor décharge aan het bestuur.
Aftreden/(Her)verkiezing Bestuursleden.
Sonja Ravensbergen, Peter van Kampen en Edgar van Schijndel zijn aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Met de groene stemkaarten wordt het huidige bestuur gehandhaafd; er zijn geen
tegenstemmen.

Verkiezing Kascontrolecommissie
Cor Wielinga is niet herkiesbaar. Marco Dijns en Hans Burggraaff blijven aan.
Als nieuw lid meldt zich Johan Koemeester (13362) en als reserve lid Gerard Janssen (10378)

Telling stemmen verkiezing: vervalt

Begroting 2018
De contributieopbrengsten zijn lager en ook de advertentie-inkomsten worden lager begroot
doordat enkele adverteerders zijn afgehaakt.
De bijdrage aan evenementen is veel hoger omdat meer deelnemers aan evenementen worden
verwachten; de uitgaven voor evenementen zijn hieraan gelijk. Deze bedragen worden toch
genoemd omdat de club enig risico loopt.
De bestuurskosten zijn lager begroot door de locatie van de vergaderingen. De verenigingskosten
zullen hoger zijn door het stijgen van de beurskosten.
De afschrijvingen zijn eveneens hoger voor de aanschaf van computers die aan vervanging toe
zijn.
Het tekort wordt voor 2018 begroot op € 9.200; er zal dus bezuinigd moeten worden.
De penningmeester heeft ook langlopende begrotingen opgesteld voor 2019 en 2020 waarin ook
steeds tekorten zullen ontstaan. Het verenigingsvermogen zal daardoor dalen van € 69.000,- naar
€ 53.000,-.
Op welke punten kunnen we bezuinigen?
Carlo Oirbans (2148): “De communicatiekosten worden begroot op € 10.800,-, terwijl de
uitgaven in 2017 € 7.691,- bedragen. Waarom?”
De penningmeester geeft aan dat dit te maken heeft met de stijging van de portokosten en de
aanpassing van de website.
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Opmerking van Rob Cremers (10019) : “Deze kosten zijn volgend jaar ook zo begroot, terwijl de
eenmalige aanpassing van de website dan niet meer nodig is.”
De penningmeester geeft aan dat hierbij rekening is gehouden met mogelijke externe kosten
voor de PanPost waar die werkzaamheden nu intern worden gedaan. De kosten voor de website
zijn begroot op € 3.500,- tot € 4.000,-; als we dit intern kunnen doen zullen die kosten een stuk
lager uitvallen.
De penningmeester geeft ook aan dat de meerjarenbegroting een raming is, waar die voor 2018
een verwachting is.
Rob Cremers: “Waarom wordt geen contributieverhoging overwogen? Is het niet beter een
jaarlijkse aanpassing in te bouwen?
De penningmeester antwoordt hierop dat dit door de vorige ALV is afgewezen. Hierop volgt
enige discussie waarop de voorzitter aangeeft dat een contributieverhoging weinig oplevert,
tenzij deze fors is. Het alternatief zou kunnen zijn de PanPost volledig digitaal aan te bieden.
Ook zouden bestuurskosten lager kunnen worden door verdere digitalisering en het gebruik
van Skype.
Rob Cremers: “Cohesie bereik je niet met Skype”.
De voorzitter antwoordt hierop dat ledenbijeenkomsten niet via Skype kunnen worden gedaan,
maar wat wel zou kunnen is van 7 of 8 bestuur bijeenkomsten naar 4. De kosten beter in de hand
houden en transparanter werken levert bezuinigingen op. Hij vraagt de vergadering wat de
kosten zijn van de papieren stukken die in de map zijn aangeleverd.
Ruud Hoogwerf: “Dit is een negatief verhaal, we moeten positiever denken. De vraag zou moeten
zijn: Hoe krijgen we meer opbrengsten.
De voorzitter geeft aan dat dat inderdaad financiële ruimte zou bieden; het is of bezuinigen of
andere financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld betalen voor ritten.
Jan Vissers (13440): “Hoe staat het verenigingsvermogen ten opzichte van het aantal leden en
hoe is dat zo ontstaan. Als het ledental dalend is, levert dat meer vermogen per lid op.
De penningmeester geeft aan dat er geen bedrag per lid is dat zou moeten aangeven hoe hoog
de reserve moet zijn.
Jan Hofman (13631): “Het negatief resultaat volgens de begroting 2018 is 12%, dat betekent dat
we over 8 jaar in liquidatie zullen verkeren. Ik opteer voor een sluitende begroting en voor
volledig digitaal gaan.
De voorzitter geeft aan dat als de PanPost volledig digitaal gaat dat ledenverlies zal opleveren en
ook verlies aan adverteerders.
Ed van Houtum (10002): Als we evenementen organiseren zijn daarvoor de financiële middelen
nodig. Als die er niet zijn vallen communicatie en evenementen weg. Wat moeten we
organiseren en hoe gaan we dat doen. Nu nemen 60 leden deel bij 740 leden. Waarom? Door te
peilen bij de leden komen we te weten wat de leden willen. We hebben ideeën nodig uit de
vereniging. De leden die hier zijn vormen de harde kern. Wat willen de slapende leden? Is er
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bereidheid bij de kern om slapende leden te bellen en te vragen naar hun wensen. We moeten
het samen doen, niet alleen het bestuur!”
De penningmeester geeft aan dat de meerjarenbegroting niet in stemming is, de begroting over
2018 wel. Na de vraag of de begroting voor 2018 wordt aangenomen stemmen de leden, met
één stem tegen, voor de begroting.
Jan Hofman: “Moeten we een sessie organiseren om vast te stellen op welke punten bezuinigd
zal gaan worden?”
De voorzitter legt de duale stemming uit.
Dick Bakker : “Wat leveren de beurskosten op en wegen die op tegen de kosten. Moeten we wel
doorgaan met de Motorbeurs?
De voorzitter geeft aan dit dit een terugkerende discussie is en dat de Motorbeurs niet primair is
gericht op het werven van nieuwe leden, maar zorgt voor een ontmoetingsplek; het is dus veel
meer een sociaal element. De kosten van de beurs bedragen € 3.500,-, waarmee een plek wordt
gecreëerd voor de leden om elkaar te ontmoeten.
Jos van Ree : “Wat is het bereik van de Motorbeurs?”
De voorzitter antwoordt hierop dat de beurs 93.000 bezoekers trok en 100 Panleden de stand
hebben bezocht. Aan hen werd een aantal vragen voorgelegd die bijdragen aan een actieve
koppeling.
Sanderijn Kiel (13579): “Meer leden voor toerritten levert méér op.”
De voorzitter reageert hierop met “daar is iets voor te zeggen”. Voor de club is het een
ontmoetingsplek. Er zal opnieuw naar gekeken worden.
Ed van Houtum: “Tijdens de Motorbeurs kwamen bezoekers langs die nog geen lid zijn en een
pas gekochte Pan hebben, voor zowel woon/werkverkeer als voor recreatieve doeleinden. Op de
beurs kun je met hen contact leggen, zorgen voor meer leden en daardoor betere
evenementen”.

Loterij
Frans de Goeij (10148) wordt naar voren gevraagd voor de loterij. Aan Frans wordt gevraagd de
vergadering te vertellen over de door hem gevolgde VRO en wat het betekent om zo’n prijs te
winnen.
Frans vertelt dat hij op 24 juni 2017 naar Lelystad is gegaan en daar een grandioze dag beleefde.
Een artikel in de PanPost maaide al het gras voor zijn voeten weg.
Er was een prima ontvangst. In 2017 schakelde Frans over van zijn 1100 naar de Deauville omdat
dit een lichtere motor is. Met de Deauville bezocht hij de training en leerde daar een heleboel bij.
In de middag was het vooral bochten rijden en na 7 ritten zette Frans zijn motor weg; het was te
vermoeiend.
De training was goed georganiseerd en Frans kwam voldaan thuis en hij kan nu sneller door de
bochten.
Frans trok na dit verhaal de winnende lidmaatschapskaart: lid nummer 11246, Bert Willems.
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Rondvraag
Frans Voermans (10458): “Ik pleit voor behoud van de PanPost in de huidige vorm, maar een
verslag van de ALV in 8 pagina’s, heeft dat attentiewaarde?”
De voorzitter antwoordt dat de notulen van deze vergadering niet in de PanPost, maar op de
website zullen worden gepubliceerd.
Marion van Laar (geen duolid meer): “Ik heb Weer Online bekeken omdat volgende zondag de
Frisse Lenterit wordt verreden. Toen wilde ik inloggen op de website, maar kreeg een
foutmelding. Daarop heb ik een nieuw wachtwoord aangevraagd. Dit nieuwe wachtwoord begint
met een dollarteken en dat zit niet op de laptop. Weer een nieuw wachtwoord aangevraagd en
daarin zitten nullen of o’s. Weer fout en toen kreeg ik dat ik me bevond op een niet beveiligde
website en de vraag of ik wilde doorgaan. Er zijn altijd problemen, ben ik de enige?”
De voorzitter antwoordt dat zij niet de enige is en geeft de suggestie het wachtwoord uit het
bericht met Ctrl C en Ctrl V over te brengen naar de inlogpagina. Dat de site niet beveiligd is, is
juist; daaraan wordt gewerkt.
Sonja Ravensbergen geeft nog een tip: “Mail naar mij en je krijgt een eenvoudig wachtwoord.”
Jan Vissers: “Bij mij komt de Nieuwsbrief in de spam. Hoe kan dat?”
Hierop volgt enige discussie en het antwoord van de voorzitter dat CPEN hier niets mee kan,
omdat het bij de provider of in het eigen programma zit.
Frans Voermans (10458): “Het is lovenswaardig dat er vijf buitenlandse reizen worden
georganiseerd, maar waarom vier van de vijf in Duitsland. Zouden jullie dat meer willen
spreiden?”
De voorzitter CPEN en de voorzitter van de Toercommissie antwoorden hierop dat er al aan
wordt gewerkt en dat het de aandacht heeft.
Geert van der Wiel (12900): “De portokosten voor de PanPost zijn erg hoog. Is er ook gekeken
naar alternatieven?”
De voorzitter geeft aan dat er twee instanties zijn: PTT en Sandd. Sandd was goedkoper, maar de
aflevering is niet controleerbaar en hij wil dat de PanPost bij iedereen op zaterdag in de bus valt.
Rob Cremers: “In 2013 werd een enquête georganiseerd. Wat is er met die uitkomst gedaan?”
Ed van Houtum geeft aan dat we nu vijf jaar verder zijn, dat meer leden stoppen in 2018 door het
ouder worden en dat er meer gebruikte Pan’s worden verkocht, zodat we nu vragen moeten
stellen aan deze nieuwe Panrijders en dat we te weten moeten komen wat slapende leden
willen. Op de Motorbeurs is een wedstrijd gehouden, waarbij iedereen kon meedoen in het
raden van de kilometertellerstand van vijf Pan’s; voor CPEN was het belangrijkste element het
verkrijgen van gegevens om contact op te kunnen nemen met deze deelnemers.

Om 15.53 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Notulist en verslaglegging: Henri Schuurmans nr. 12749.
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