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Verslag ledenvergadering 20 mei 2019 

Aanwezig: Paul vN, Casper S, André V, Cor B, Joop de M, Bart S, Erik H, Hans K, Peter vE,  

                    Ronald S, Frank dW, Dick H, Dirk Jan C, Gert T, Dirk vdH, Kok vR. 

Afwezig met kennisgeving: Wim S, Bob vL, Frans Z, Joop N, Piet S, Ard dL. 

Afwezig zonder kennisgeving: Frank dH. 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter opent om 19,30 de vergadering en heet iedereen welkom. 

Welkom voor de nieuwe leden Frank dW, en Bart S, 

Voorzitter noemt ook even Jos Troost die de laatste weken aanwezig is  

2. Vaststellen Agenda 

Agenda wordt vastgesteld 

3. Ingekomen stukken 

E-mails van Frans en Bob. 

Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden tussen beide heren en Paul en Johan. 

De uitkomst hiervan is voor beide partijen niet bevredigend. 

In de vergadering laat Hans blijken dat grieven uit het verleden blijven opspelen. 

Peter geeft aan dat de motie van wantrouwen van Bob en de mail van Frans 

niet nodig waren geweest en er direct met het bestuur gesproken had moeten worden. 

De gang van zaken rond de kascommissie moet volgend jaar beter geregeld worden.   

4. Bespreking en vaststelling van de notulen van de LV van 19 november 2018 

Verslag wordt goedgekeurd. 

5. Jaarverslag met jaarrekening 2018 

Volgens penningmeester André V. is 2018 een goed jaar geweest. 

Wij zijn een kleine vereniging en daarom is het soms moeilijk de financiële 

verwachtingen in te vullen. Gedurende het jaar kunnen een aantal activiteiten 

anders uitpakken. Zo werd vorig jaar onverwacht voor een flink bedrag goederen verkocht. 

Verwachting is dat 2019 een goed jaar zal zijn op basis van de voorbije 5 maanden.
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Penningmeester zal een aantal posten uit de financiële verslag uitdiepen 

zodat voor de leden duidelijk is waaruit een post is opgebouwd. 

Ronald vraagt of het mogelijk dat de post gereedschap omhoog gaat. 

Eerst moet duidelijk worden, welk gereedschap wij hebben. Veel gereedschap 

ligt op de kamers. En de vraag is, wat is er echt nodig. 

De door nood gevormde kascommissie bestaande uit Cor B. en Joop de M. 

hebben iedere afzonderlijk de financiële stukken gecontroleerd. 

Beide heren geven aan tevreden te zijn. Het bestuur wordt gedechargeerd. 

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Cor B. en Ronald S. 

Deze vergadering gaat over het jaar 2018. Zaken die in eerdere jaren gespeeld 

hebben zijn nu niet relevant. 

Nogmaals wordt duidelijk gemaakt dat aan leden geen reiskosten vergoeding 

gegeven wordt. 

Declaraties die bij de penningmeester ingediend worden, moeten naast het 

declaratieformulier voorzien zijn van de bijbehorende rekeningen. 

Op de declaratie mogen geen verrekeningen van andere gelden gedaan worden. 

6. Mededelingen van het bestuur 

Plannen van Anlag. Eerder gaf de directie van Anlag aan dat zij zoeken naar een 

betere huisvesting voor het bedrijf. Dit kan nieuwbouw zijn maar ook verbouw 

van het bestaande pand, maar kan ook verhuizing naar ander pand zijn. 

Dat betekent dat Promospoor mogelijk naar een andere locatie moet omzien. 

Voorlopig is het nog niet zo, maar toch is het goed als een ieder alert is  

op andere mogelijkheden van huisvesting. 

Geïnformeerd is al in het oude station Ede Centrum. Daar is geen ruimte. 

Ook is navraag gedaan bij Lobbes. 

Gekeken is ook bij de Congreshal in Bennekom. Daar is een maatschappelijke 

makelaar actief die gegadigden zoekt. Bestuur heeft de kennismaking bezocht. 

Binnenkort verschijnt hiervan een verslag.  

Werving van gelden. 

In Ede en omgeving bestaan diverse organisaties die verenigingen zoals wij 

willen ondersteunen met subsidies. Vaak gebonden aan afspraken die gemaakt 

moeten worden. Zoals besteding van gelden, tijdsduur van project. 

Omdat wij een nieuwe kinderbaan willen maken hebben wij ook middelen nodig.  

Plannen voor ontwerp ,uitvoering, techniek worden momenteel gemaakt. 

in de vergadering blijkt dat er genoeg ideeën en voorstellen zijn voor dit plan. 

Een aantal organisaties is bereid ons te helpen. St. Idee in Uitvoering, 
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Ede doet, Malkander, en gemeente Ede zijn benaderd. 

Malkander heeft al eerder onze balpennen, tassen en drukwerk betaald. 

Gewezen wordt ook op SponsorClicks die via onze eigen site te vinden is. 

Wanneer de bestelling via deze wijze loopt, krijgen wij daar ook bijdragen uit. 

Sommige clubs, verenigingen in Nederland halen hierdoor veel geld binnen. 

Activiteiten. 

uitgevoerde activiteiten: 

Intratuin  Barneveld, 1 en 2 februari 2019 met C-Track 

Rail 2019 Houten, 22-24 februari 2019 met C-Track 

Zutphen Modelspoorbeurs, 16 en 17 maart 2019 met kinderbanen 

Bezoek ontvangen van MSCD Deventer op 2 april 2019. Peter vertelde het verhaal van het 

ontwerp van zijn brug en kasteel. 

In het najaar zullen wij een tegenbezoek brengen aan Deventer. 

10 mei 2019 Kinderverjaardag 

Komende activiteiten: 

1 juni tot 9 september; Kijk en Luistermuseum Bennekom. 

Naar Bennekom gaan LGB pendelbaan, Märklinbaan, kleine C-Track baan. 

Ronald heeft de coördinatie. Ronald houdt toespraak bij opening. Peter zal in die periode 2 

maal een lezing geven voor belangstellenden. Aan de leden van Promospoor zal gevraagd 

worden wie in deze periode bereidt is om op één of meerdere middagen in Bennekom bij te 

springen. 

Uitnodiging van MSC ‘de Achterhoek’ voor ‘Pleinfeest’ dag in Gaanderen op 29 sep. 

Uitnodiging voor Houten digitaal 9 en 10 november 2019. 

Deventer station 100 jaar. Feest in Deventer. Mogelijkheden voor ons om ook mee te doen. 

Ronald neemt de over taak die Paul heeft in de NMF commissie - promotie modelspoor 

hobby (CPM). 

Clubdagen NMF in 2020, data nog niet bekend.  

Pure en Passie Ede op 20 juni 2020, organisatie wil graag dat we komen. 

Vraag van Malkander voor deelname aan Mantelzorgdag in okt. 

Van een aantal activiteiten is nog niets definitief, maar het heeft onze aandacht. 

7. Rondvraag 

Paul toont model dat in gedachte is voor de nieuwe kinderbaan. 

Wat wordt de uitvoering? Wie doet mee? Wie heeft goede ideeën? 

Ronald naast kinderactiviteiten, mogelijk ook aandacht besteden aan volwassen activiteiten. 

Cor: Gerrit V is geen lid meer. Paul merkt op dat hij nog wel een sleutel bezit. 

Gert: Geeft kort verslag over gezondheid Joop. 

Dick: Hoopt dat we dit jaar veel kunnen realiseren. 

Dirk Jan: Vraagt om nieuwe T-shirts.  
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Hans: Welk bedrag mogen de baan coördinatoren dit jaar nog besteden.  

Penningmeester zal dit op papier zetten. 

8. Sluiting 

Om 21.08 uur sluit de voorzitter de vergadering   

Verslag opgesteld door Johan P. 

Verslag goedgekeurd in de vergadering van 4 nov. 2019 

 

 


