
Samenvatting ALV Skoda Club Nederland 

Datum en tijd: 13 maart 2022, aanvang 12:00, inloop 11:00 

Locatie: Pon Dealer Skoda te Amersfoort 
Nijverheidsweg 44 
3812 PM  Amersfoort 

 

Hieronder een korte samenvatting van de ALV met alleen de belangrijkste zaken. De notulen zijn naar 
de leden per mail verzonden, voor degenen die geen email hebben kan bij de secretaris (06-
10039044) een papieren verslag worden aangevraagd.  
 
Evenementen (belangrijk om in je agenda te noteren) 

13/14/15 mei. Het volgende clubweekend wordt door John en Harold georganiseerd. Dit wordt bij 

camping de Gouw te Hoogwoud (in de buurt van Hoorn), West-Friesland gehouden. We hebben een 

eigen veld en een toiletgebouw. Zaterdag gaan we naar het Eendenmuseum in Andijk van Edwin 

Groen. Er zal een rondleiding met koffie gedaan worden. ’s Avonds is een BBQ, er is geen 

overkapping zoals laatste clubweekend, we gaan uit van mooi weer.  

24 september is een rondrit gepland, Henk zal Jacob Blok vragen, die heeft een rit klaarliggen die 

paar jaar geleden niet doorging.  Deze gaat door Overijssel en een stukje Duitsland.  

5 November wordt een rit langs de Linge door georganiseerd door Wim Otto. 

Als je zelf iets dichterbij weet, organiseer dan wat, het bestuur wil je met alle plezier helpen.   

Martien Ris meldt dat op zaterdag 2 juli Onbeperkt Toeren weer de jaarlijkse rit te Zwammerdam 

oppakt. Skodaleden zijn uiteraard welkom om ook te komen rijden. 

(her)Verkiezing bestuursleden 

Harold de Pater stelt zich herverkiesbaar als secretaris en wordt door de aanwezige leden in de 
vergadering aangenomen 
Desley Rijsdijk stelt zich niet meer verkiesbaar vanwege privé redenen. Sascha Groenland stelt zich 
kandidaat als algemeen bestuurslid en wordt aangenomen. Sascha zal op termijn ook de website 
beheer van Elske overnemen omdat die hiermee gaat stoppen. 
 
Henk Keimpema, John Kroes en Wim Otto stellen zijn volgend jaar verkiesbaar. 
 
Verantwoording financieel jaarverslag 2021 
 
De financiën staan er goed voor. De kascommissie heeft het jaarverslag over 2021 goedgekeurd en 
geeft advies de penningmeester decharge te geven. De vergadering gaat akkoord met het financieel 
jaarverslag en is daarmee vastgesteld. 
 
Bedankjes 

Anke is gestopt als  facebook beheerder en gaat bedankje ontvangen. Elske stopt met website en 
heeft iets via de post ontvangen. Desley ontvangt een bedankje voor zijn bijdrage, de kascommissie 
idem, Henry voor zijn tomeloze inzet voor de SkodaSkoop en Rudolf de eigenaar van de garage 
ontvangt een attentie voor het gebruik van de ruimte. 


