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26e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Bestuurlijke aangelegenheden

Beste Clubleden,

Op 10 maart 2019 zal weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. In de
Nieuwsbrief van 22 februari bent u al geïnformeerd over het programma, de agenda en de locatie.
Middels deze Nieuwsbrief wil het Bestuur van Club Pan-European Nederland haar leden voorafgaand
aan de ALV informatie geven over een aantal agendapunten.

De agendapunten die een toelichting behoeven zijn:

Verkiezing Bestuursleden
Volgens het schema van aan- en aftreden van Bestuursleden zullen dit jaar de heren Cees Kuiper en
Martin van Weeghel aftreden. Cees Kuiper heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Martin van
Weeghel heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Omdat de statuten de ruimte geven om een Bestuur te formeren bestaande uit 5 personen, doen we
hierbij een oproep voor kandidaten. Als het reilen en zeilen van CPEN je aan het hart gaat, dan is nu
de mogelijkheid om je kandidaat te stellen. Je kandidatuur moet ondersteunt worden door 5
handtekeningen van leden. Door deze vóór aanvang van de ALV aan te bieden bij de Secretaris is je
kandidaatstelling een feit.

Oproep Kascontrolecommissie

Naast Bestuursleden zal er tijdens de vergadering ook een oproep worden gedaan om samen met
andere leden de kascontrolecommissie te formeren. De kascontrolecommissie controleert of de
financiële middelen die het Bestuur beschikbaar heeft op een juiste manier zijn aangewend en dat de
toevertrouwde middelen op een correcte wijze worden beheert.

Aanpassing Contributie
De contributie van onze vereniging is de afgelopen 6 jaar niet aangepast. Helaas zien we door het
krimpende aantal leden ook de liquiditeit onder druk staan. Reeds eerder zijn er aanbevelingen
gedaan om de kosten nog meer te beheersen. Deze efficiencyslagen kunnen echter de dalende
contributie opbrengsten niet voldoende afdekken.
Ook de terugloop in advertentie-opbrengsten spelen hierbij een rol. Een aantal grotere
adverteerders hebben zich teruggetrokken omdat de Pan European minder interessant is, aangezien
de leeftijd van deze motoren oploopt en er geen opvolger te verwachten is.
Het huidige Bestuur zal dan ook de Algemene Ledenvergadering verzoeken in te stemmen met een
contributieverhoging van € 5,- voor leden en € 2,50 voor duo-leden.

Wijziging Statuten
Twee jaar geleden zijn de Statuten al herzien om het mogelijk te maken voor niet Pan - European
bezitters toch lid te blijven van CPEN. We zien ook dat dit een wijs besluit is geweest van de ALV,
gezien het aantal leden dat geen Pan meer bezit, maar wel lid zijn gebleven van CPEN.
Deze verruiming in de Statuten behoeft een vervolg. Het Bestuur stelt dan ook aan de ALV voor om
het toelatingsbeleid van de vereniging te verruimen. In basis komt het erop neer dat personen die
graag lid willen worden van CPEN en niet in het bezit zijn van een Pan - European, door minimaal 15
leden voorgedragen dienen te worden.
Door deze verruiming worden leden actief betrokken bij het in stand houden en mogelijk weer laten
groeien van CPEN.
Een gedetailleerde uitwerking van de voorgestelde statutenwijziging is gepubliceerd op de website.
Tevens zal er een toelichting op dit voorstel besproken worden tijdens de ALV.

Website CPEN
Het Bestuur heeft besloten om met ingang van dit jaar de voorgestelde agenda ALV 2019 en notulen
ALV 2018 niet meer uit te reiken bij aanvang van de vergadering, maar deze beschikbaar te stellen via
de website club-pan.nl. Dit scheelt in de kosten en voorkomt dat er veel papier weggegooid moet
worden.
Onderstaande stukken kunt u terug vinden op: www.club-pan.nl; vervolgens inloggen en dan op het
Leden besloten pagina/ALV 2019 de stukken aan te treffen.

Agenda ALV 2019, Notulen ALV 2018, voorstel Statutenwijziging, formulier Kandidaatstelling Bestuur,
formulier Voordracht Lidmaatschap en deze Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur CPEN

