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Activiteitencommissie  Joan Smeding   0172-610292 joan.smeding@gmail.com 
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Lid    Marjolijn van Wakeren  0591-644675 m.winters@xs4all.nl 

Lid    Sandra Schaap   0524-222111 a.schaap47@kpnplanet.nl 

 

 

Redactie commissie 

 
Voorzitter   Marianne van Keulen  0413-254948 mpfvankeulen@gmail.com 

Eindredactie/Opmaak  Toon Suermondt  0416-334046 t.suermondt@telfort.nl 

    Didi Lindhout   071-3616156 jend.lindhout@wxs.nl 

 

Websitebeheer   Arjan van Wakeren  0591-644675 awakeren@xs4all.nl 

Website redacteur  Jacob Dijkhuizen  0182-616127 j.mh.dijkhuizen@gmail.com 

 

 

Technische Commissie   

 

Voorzitter   Aart Jan Schaap   0524-222111 a.schaap47@kpnplanet.nl 

Lid    Ton van Houdt   010-5213066 Ton-cockvanhoudt@hetnet.nl 

Lid    Ad Meier   079-3311497 a.a.meier-reesink@planet.nl  
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Ledenadministratie 

 

 
Archief    Toon Suermondt  0416-334046 t.suermondt@telfort.nl 

 

 
Advertenties en PR  Ria Lammers   072-5126288 ria.lammers@12move.nl   
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Colofon
 
Het Soliferclubblad verschijnt 4 keer per jaar in:
maart, juni, september en december.
 
Redactieadres:
Toon Suermondt
Peelland 2
5144 ES Waalwijk
Tel.0416-334046                
E-mail voor fotobestanden en word documenten:
t.suermondt@gmail.com 
 
De deadline voor het inzenden van kopij, bestemd
voor het clubblad van juni 2013 is:
 
15 mei 2013
 
Foto op de voorpagina:
 
Piet Goudriaan bezig met het dagelijkse sneeuwrui
men rond zijn Solifer.
 

Dat zijn vader Solifers kon opbouwen wisten we al, maar
nu blijkt zoon Bas ook al Solifers te bouwen (welliswaar
in Ministek, maar toch knap!)

 BedrijsBbbb 

 

                                                

  

                                                  

 Lijkweg 9B, Groessen 
 Tel. 0316-330718 

  www.degroeneschuur.nl 

  www.kokenindekas.nl 
Samen koken en daarna gezellig eten! 

 

 

* Kwekerij 

* Streekwinkel 

* Kookworkshops 

* Excursies 

* Creatieve workshops 

* Kinderfeestjes 
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Woord van de Voorzitter
 
Tijdens de periode rond de kerst en oud
en nieuw heb ik samen met Jannie genoten
van ons verblijf op camping de Paalberg
in Ermelo. Het is een mooie plek om in de
omgeving te gaan wandelen, fietsen, een

bezoek aan Martens te brengen en / of familie te gaan
bezoeken.
We hebben ook genoten van de 13 medekampeerders en
de 75 leden die hun gezicht op de nieuwjaarsreceptie
lieten zien.
 
Op zaterdag 5 januari hebben we als bestuur in de recre
atie ruimte van de Paalberg vergaderd. De ruimte was
groot genoeg voor de vier aanwezige leden.
De vergadering stond in het teken van de Algemene
Leden Vergadering (ALV), de evaluatie van het beleids
plan 2010 – 2015, de financiën, de Activiteiten Commis
sie (AC) en nog een aantal zaken.
 
Dat er vier van de vijf bestuursleden aan de tafel zaten
komt door de afwezigheid van Joan Smeding.
Joan heeft in oktober aangegeven te willen stoppen als
voorzitter van de AC en daarmee ook als bestuurslid en
in december heeft Joan gemeld dat zij ook stopt als lid
van de AC. Een reden voor het vertrek is de samenwer
king met ondergetekende die Joan als beklemmend heeft
ervaren.
Naast Joan heeft Marjolijn van Wakeren aangegeven te
willen stoppen als lid van de AC. Marjolijn heeft hiertoe
besloten vanwege de aandacht die het gezin van haar
vraagt.
Voor de AC een flinke aderlating nu worden de activi
teiten uitgevoerd door Sandra Schaap en ondergeteken
de als plaats vervangend voorzitter van de AC.
Om de AC weer te kunnen bemensen zijn er leden bena
derd met de vraag of zij willen toetreden als lid van de
AC en voorzitter van de AC. Tot mijn grote vreugde was
ik daar snel mee klaar en zijn Ria Lammers, Hetty
Schouten, Sandra Schaap en Jan Molenaar bereid om
lid van de AC te blijven of te worden.
Waarbij Sandra dus lid blijft en Ria voorzitter van de
AC wil worden.
Over de voordracht die het bestuur in deze doet leest u
meer elders in het blad en in de stukken voor de ALV.
Ik wens de leden tijdens de besluitvorming alle wijsheid
toe en indien zij worden gekozen Sandra en de nieuwe
leden van de AC een goede en constructieve samenwer
king toe.
 

 
De evaluatie van het beleidsplan SCN 2010 – 2015.
Het beleidsplan is voor de leden te vinden op de Solifer
club website. Na het inloggen is het te vinden in de ru
briek downloads. De evaluatie van het beleidsplan vindt
u elders in dit blad. De evaluatie is door ondergetekende
opgesteld en binnen het bestuur besproken.
Het bespreken van de evaluatie doen we mede aan de
hand van de meerjarenbegroting 2012 – 2017.
Het stuk wat is opgesteld door Leo van Boheemen en
binnen het bestuur is besproken vindt u bij de financiële
stukken die u separaat van het clubblad zijn toege
stuurd.  
Het is de bedoeling dat wij de evaluatie en meerjarenbe
groting aan de leden in de ALV voorleggen met de
volgende vragen:
·        Wat zijn uw ervaringen met het gevoerde beleid.
·        Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de club.
·        Hoe zou de toekomst er voor de club uit kunnen
zien.
De discussie wordt in groepen van maximaal 7 personen
gevoerd.
De groep wijst een woordvoerder aan die vervolgens
verslag uitbrengt in de ALV.
De leden die niet naar de ALV komen kunnen hun op
merkingen doorgeven aan Marianne van Keulen of
ondergetekende. Dit kan per brief of mail.
 
Een punt wat uw aandacht verdiend is de discussie over
wie er wel of niet aan een rally of tref kunnen deelnemen.
In de negentiger jaren was het heel gewoon dat alleen
leden van de SCN deel konden deelnemen aan een rally
of een tref.
In 1996 ontstond er binnen de club onrust rond een rally
waarvan de reis en bestemming vooraf niet bekend werd
gemaakt.
In de jaren die daarop volgde tot en met heden is er
binnen en buiten de SCN discussie over wat er nu wel of
niet is toegestaan.
Waaronder het kunnen deelnemen van niet SCN leden
aan een tref.
Met de komst van het rally reglement in 2007 leek er
duidelijkheid te worden geboden. Maar het tegendeel is
waar.
In het rally reglement is de volgende doelstelling opge
nomen:
 
“Gezelligheid en vriendschappen onderhouden”.
 
De discussie die binnen de club is en wordt gevoerd heeft
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vriendschappen doen beëindigen en de gezelligheid is
soms ver te zoeken.
Ik hoop dat de discussie over de toekomst kan worden
gevoerd op basis van openheid, eerlijkheid, samenwer
ken en respect voor de ander.
 
De ALV wordt tijdens de paas rally gehouden, een ex
periment wat in 1996 voor het eerst plaats vond. Nu 17
jaar later pakken we de draad weer op en wie weet waar
dat toe kan leiden.
 
Ik ga ervan uit dat velen van u zich hebben opgegeven

voor de paas rally en het buffet wat we aansluitend op
de ALV willen houden
Een mooie kans om elkaar in de ogen te kunnen kijken,
vriendschappen te versterken en oude koeien in de sloot
achter te laten.
 
Jaap van der Torre
Voorzitter Soliferclub Nederland
 

 

Jaarverslag Activiteitencommissie over 2012
 
In 2012 hebben een aantal leden ons mooie plekjes van
Nederland en Duitsland laten zien. Het begon op de
drempel van oud en nieuw op camping de Liederholt in
Beekbergen.
Joan Smeding heeft ervoor gezorgd dat de drie deelne
mende equipes elkaar konden treffen.
 
De nieuwjaarsreceptie werd op de Mariahoeve in Putten
gehouden en werd goed bezocht.
Na de receptie hebben 20 leden kunnen genieten van een
goed buffet. De organisatie was in handen van Wil en
Fons Wassing.
 
De algemene ledenvergadering (ALV) werd gehouden
in partycentrum de Molen te Harskamp.
Na de ALV hebben 30 leden kunnen genieten van een
prima buffet.
Een aantal leden vond vanaf camping Beek en Hei op
de fiets hun weg naar de Molen. Ik heb met plezier een
bijdrage geleverd aan het organiseren van de activiteit.
Na de Veluwe werd het Brabantse land bezocht.
 
Jacqueline en Toon Suermondt ontvingen ons op cam
ping de Sprink in Mierlo.
Een rally met voor elk wat wils. Tijdens het bezoek aan
het DAF museum in Eindhoven kwamen de jeugdher
inneringen weer naar boven.
 
In mei werd het hoge Noorden bezocht.
 
 

 
Yfke en Anton Wiebenga ontvingen tijdens de Hemel
vaartrally de gasten op camping Venema in Koudum.
Aan cultuur werd ruime aandacht besteed en natuurlijk
werd er een boottocht gemaakt.
 
Om de herfstrally te kunnen bezoeken moesten wij de
grens tussen Nederland en Duitsland oversteken.
Christine en Jan Molenaar hebben ons de wonderen van
Kalkar en Xanten laten zien.
Op camping Wisseler See in Wissel werden wij gastvrij
ontvangen.
 
Rond de kerst en op de drempel van oud naar nieuw
hebben een aantal van u elkaar getroffen op camping de
Paalberg in Ermelo.
Een familie had voor het VW busje een plek naast het
doel en mama gevonden.
Kinderen, kleinkinderen en de “groten” hebben zich in
het zwembad op de camping uit kunnen leven.
 
Het verslag over de nieuwjaarsreceptie leest u in het
jaarverslag over 2013.
In de Soliferclubbladen van 2011 en 2012 is het program
ma en zijn de verslagen over de activiteiten te vinden.
Hebt u de clubbladen niet of niet meer, kunt u deze
vinden op de website van de Soliferclub.
 
Namens de activiteiten commissie Jaap van der Torre
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Uitnodiging ALV 2013
 
 
Het bestuur van de Soliferclub Nederland nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
 
                                             Algemene Leden Vergadering
 
Datum : zaterdag 30 maart 2013
 
Plaats : Partycentrum :”de Molen” in Harskamp
 
Tijdstip : 14.00
 

Agenda
1.      Opening door de voorzitter
 
2.      Vaststellen van de agenda
 
3.      Ingekomen stukken
 
4.      Vaststellen van de notulen van de vorige ALV d.d. 31 maart 2012
 
5.      Jaarverslagen van :
·        Secretaris en ledenadministratie
·        Activiteitencommissie
·        Redactiecommissie
·        Technische commissie
 
6. Financiën :
·        Financieel verslag 2012.
·        Verslag van de kascommissie 2012.
·        Begroting
·        Benoeming kascommissie
·        Wensenlijst
·        Contributie
 
7. Samenstelling bestuur :
Rooster van aftreden :
Marianne van Keulen: secretaris, 2013, herkiesbaar.
Joan Smeding: voorzitter activiteitencommissie , 2013, aftredend.
Aart Jan Schaap : bestuurslid, 2014.
 
Het verheugt het bestuur zeer dat Ria Lammers zich bereid verklaard heeft de functie van voorzitter van de AC
op zich te nemen.
Zij zal vooral aansturend zijn voor de overige leden van de AC, ook gezien haar bezigheden als PR functionaris
voor de club.
Ria behoeft geen introductie voor de meeste leden, zij heeft in het verleden haar sporen al ruimschoots verdiend
in de AC en geldt als een van de steunpilaren van de club!
Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden bij de secretaris tot 8 dagen voor de ALV.
Het bestuur bedankt Joan Smeding voor haar inzet van de afgelopen jaren als voorzitter van de AC.
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8. Samenstelling commissies :
 
Activiteitencommissie : 
Rooster van aftreden :
Joan Smeding: voorzitter, 2015: tussentijds aftredend 
Marjolijn van Wakeren : lid, 2013, aftredend.
 
Het bestuur is erg blij dat zij op korte termijn twee enthousiaste kandidaten heeft gevonden die de kar van de AC
samen met Ria en Sandra gaan trekken.
Het betreft Jan Molenaar en Hetty Schouten.
Jan kennen we uiteraard van de herfstrally van 2012 in Wissel in Duitsland, samen met Christine perfect georga
niseerd.
Hetty kennen we als ``de vrouw van`` Pim Schouten, voormalig voorzitter van de SCN.
Samen hebben zij in het verleden regelmatig reizen georganiseerd waarbij het wandelen in de bergen hun grote
passie is.
Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden bij de secretaris tot 8 dagen voor de ALV.
Het bestuur bedankt ook Marjolijn van Wakeren voor haar getoonde inzet als lid van de AC.
 
Technische commissie:
Rooster van aftreden :
Ad Meier 2015.
Ton van Houdt 2013, aftredend.
 
Het bestuur draagt Peter Edelman voor als lid van de TC.
Peter is nog niet zo lang lid van de club maar is iemand met veel technische kennis en achtergrond.
Het bestuur bedankt Ton van Houdt voor zijn jarenlange bijdrage en inzet voor de TC.
Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden bij de secretaris tot 8 dagen voor de ALV.
 
Redactiecommissie :
Voorzitter :Marianne van Keulen, 2014
Leden : Didi Lindhout , Toon Suermondt , 2014.
Website : Arjan van Wakeren, Jacob Dijkhuizen
Archief :
Toon Suermondt, 2015.
PR en werven adverteerders :
Ria Lammers, 2015.
 
 
PAUZE
 
9. Behandeling rallykalender.
Programma : zie elders in het blad
     
10. Meerjarenbeleidsplan 2010-2015 en Meerjarenbegroting 2012-2017
 
11.Sluiting en vaststellen volgende vergadering.   
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 Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 31 maart 2012 te Harskamp
 
Aanwezig :
Jaap van der Torre : voorzitter
Henny Smeding : penningmeester
Aart Jan Schaap : plaatsvervangend voorzitter
Marianne van Keulen : secretaris
 
Afwezig i.v.m. met ziekte: Joan Smeding, voorzitter van de AC
 
Afwezig met kennisgeving :
Ria Lammers
Jan de Groot
Familie Bijlsma, Dijkhuizen, ter Burg, Goudriaan, Grootenboer, Ham, Kruys, Kliphuis, Nouwens, Rijkaart van
de Cappellen, Schouten, vd Velden, Verzijl, de Vries
 
1.Opening door de voorzitter.
Jaap heet een ieder van harte welkom.
In het bijzonder worden Ton en Els Vissers welkom geheten, zeer uniek dat zij op hoge leeftijd nog actief lid zijn
van de Soliferclub.
Speciale aandacht ook voor de familie Tromp, wegens gezondheidsredenen moeten zij helaas afscheid nemen van
de club, zij willen dit graag persoonlijk doen tijdens de ALV.
 
2.Vaststellen agenda :
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 
3.Ingekomen stukken :
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
4. Vaststellen notulen ALV d.d. 9 april 2011:
Anton Wiebenga heeft de volgende vraag :
I.v.m. de vraag vorig jaar om per 2 jaar een buitenlandse rally te organiseren, valt de Interrally van 2013 daar ook
onder?
Wordt nog verder bekeken door de AC , komt op de agenda te staan.
Notulen worden hierbij vastgesteld.
 
5.Jaarverslagen :
Jaarverslagen worden goedgekeurd.
Anton Wiebenga heeft nog een vraag voor de TC betreffende verzwaard chassis/as of niet en toelatingsgewicht.
Deze vraag wordt genoteerd door de TC en er wordt gekeken of het een punt is wat aandacht vraagt.
Tevens zal de firma Martens daarover benaderd worden.
 
6.Financiën :
 
Financieel verslag :
Henny Smeding geeft een toelichting :
Aantal dingen die opvallen zijn de gestegen kosten van het clubblad, veroorzaakt door gestegen verzendkosten,
drukkosten en alles wordt nu in kleur gedrukt.
Liquide middelen bedraagt momenteel ruim €12000.
Voorstel aan de ALV om de post winst/verlies bij de passiva, toe te voegen aan het eigen vermogen.
De ALV gaat akkoord.
Vraag Jannie van der Torre:
Waarom staan de kosten van de ALV apart vermeld maar niet de kosten van de Nieuwjaarsbijeenkomst?
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Deze laatste kosten vallen onder de post Algemeen.
Voorstel Jannie : deze kosten toch apart op nemen in het verslag.
Is akkoord.
 
Verslag kascommissie 2011 :
Marijke Kooiman en Jorrit Jorritsma hebben dit jaar de kascontrole gedaan.
Er is een grote post betreffende niet betaalde contributies en advertenties.
Het bestuur heeft zich voorgenomen om daar grondig naar te kijken.
Het kan niet zo zijn dat men wel het clubblad ontvangt maar dat men daar niet voor betaald.
Verder heeft Jorrit aangeboden om de nieuwe penningmeester Leo van Boheemen indien gewenst, daarin bij te staan.
Bij deze wordt de penningmeester door de ALV decharge verleend.
 
Begroting :
Henny geeft aan dat er een jaartallen fout in de begroting zit, daar waar 2010 staat leze men 2011, daar waar 2011
staat leze men 2012.
Kosten bestuur zijn o.a. afhankelijk van het feit of er tijdens rally's vergaderd kan worden.
 
Benoeming kascommissie :
Jorrit Jorritsma voor de tweede keer
Sita van der Hart voor de eerste keer
Reservelid : Jan Molenaar.
Ria Lammers was reservelid.
Vanwege haar activiteiten voor de PR kan zij geen lid van de kascommissie zijn.
Marijke Kooiman en Jorrit Jorritsma worden hierbij hartelijk bedankt voor hun inzet.
 
Wensenlijst :
Er zijn ideeën aangedragen door de leden, waarvoor dank.
Een aantal punten moeten nog uitgewerkt worden. o.a. het punt : hoe bereiken we Soliferbezitters?
Adresgegevens verkrijgen via de Rijksdienst voor het Wegverkeer is niet toegestaan i.v.m. de wet op de privacy.
De firma Martens mag deze gegevens ook niet verstrekken, maar is wel bereid om kopers van een Solifer te vragen
of zij bezwaar hebben tegen het verstrekken van hun gegevens aan de Soliferclub, tevens ontvangen zij het clubblad.
Er is aan de NCC de vraag gesteld of de Soliferclub in hun blad een ingezonden brief of advertentie mag plaatsen
maar daar is door het bestuur van de NCC afwijzend op gereageerd.
Er is een website genaamd Caravans.net waar voor €150 per maand een banner van de SCN geplaatst kan worden.
Voorstel van het bestuur is om twee maanden op proef een banner op deze site te plaatsen en kijken welk effect
dit heeft.
Aan de beheerder van deze site wordt gevraagd welke twee maanden het meest gunstig zijn qua hits.
Dit is eigenlijk een toevoeging aan het wensenlijstje, de €300 gaan van de €900 af.
Ton van Houdt geeft aan dat voor de bewegwijzeringsbordjes bij elke rally €20 wordt begroot en dus eigenlijk een
afschrijving is.
Via het wensenlijstje komt dit in de begroting.
Inmiddels zijn er drie nieuwe vlaggen en een spandoek aangeschaft, ten laste van de algemene kosten.
Toon geeft aan dat elk lid van de AC een vlag in bezit heeft.
Verder wordt aan de ALV gevraagd het bestuur toestemming te verlenen een bedrag tot €4000
te besteden, zoals aangegeven bij het totaal van de realisatiekosten van het wensenlijstje.
Per nieuwsbrief wordt kenbaar gemaakt als er iets gevonden wordt en kunt U Uw mening geven.
Anders moet het bestuur wachten tot de ALV van 2013 en dan hoopt het bestuur een meerjarenbegroting te pre
senteren en een uitwerking van het meerjaren bedrijfsplan zodat men meer inzicht krijgt in hoe het met de contri
butie gaat, het clubblad etc.
Vraag van Jannie van der Torre :
Betreffende partytent, daar deze niet aangeschaft wordt, hoort hij dan wel op het wensenlijstje?
Afgesproken wordt dat het woord huur bij het item partytent gezet wordt.
In principe wordt bij het organiseren van een rally een locatie gezocht waarbij men met elkaar koffie kan drinken
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etc.
Lukt dit niet dan kan er op kosten van de club een partytent gehuurd worden.
Ook op korte termijn mag dit aangevraagd worden bij de voorzitter van de AC.
Het bestuur vraagt goedkeuring aan de ALV voor deze wensenlijst met de daarbij behorende besteding van
maximaal €4000.
De ALV gaat hiermee akkoord.
 
Contributie :
Voor 1 april 2012 is de contributie geïnd.
De contributie wordt niet verhoogd..
Het aantal leden is echter afgenomen dus de inkomsten daarvan lopen wel terug.
Toelichting van Fons :
Adverteerders worden ook behoudender, zeker gezien het aantal leden wat het clubblad c.q. de advertenties leest.
Soms gaat de adverteerder terug van een hele pagina naar een halve.
Het bestuur heeft het volste vertrouwen in Ria Lammers, maar beseft ook dat het voor haar een stuk moeilijker
zal worden i.v.m. de huidige economische crisis.
Dit is een punt van aandacht voor het bestuur.
 
7.Samenstelling bestuur :
Rooster van aftreden wordt doorgenomen.
Henny Smeding : penningmeester, aftredend 2012
Dankwoord van de voorzitter waarin hij aangeeft bewondering te hebben voor het feit dat Henny het zes jaar heeft
volgehouden, ondanks het feit dat hij eigenlijk geen “fineut “is!
Jaap spreekt de hoop uit dat de zes “tropenjaren “geen invloed hebben gehad op het Solifergevoel en dat we Henny
en zijn gezin op activiteiten van de club blijven zien.
Hierna ontvangt Henny de gouden speld als dank voor zijn inzet.
Henny dankt een ieder en wenst zijn opvolger veel succes toe, met als laatste opmerking : ik ben nog niet weg of
het geld wordt al verbrast!
Hierna wordt Leo van Boheemen voorgedragen als nieuwe penningmeester, de vergadering gaat hiermee akkoord.
In een kort woord stelt Leo stelt zich voor .
Toon Suermondt : activiteitencommissie, aftredend 2012.
 
Dankwoord van de voorzitter:
Jaap schetst Toon als iemand die alles perfect organiseert, zorgvuldig en transparant is.
Een teamwerker die hoge eisen stelt aan zijn team maar ook aan zichzelf.
Hij spreekt de hoop uit dat Toon met zijn Jacqueline, zonder wie dit alles niet had gekund, nog vele jaren lid zal
zijn van de SCN en ons zal meenemen op weg naar avontuur maar ook de nodige zekerheid.
Toon ontvangt namens het bestuur een kistje wijn en bloemen voor Jacqueline.
Toon dankt een ieder en zegt toe zijn steun aan de AC te geven indien nodig.
Hij wenst Sandra Schaap, zijn opvolger, veel succes toe.
Hierbij wordt Sandra Schaap voorgedragen als lid van de AC.
De vergadering gaat akkoord.
Fons Wassing : PR , aftredend 2012. 
 
Dankwoord van de voorzitter :
Jaap geeft aan dat hij zijn toespraak kan houden dankzij Fons, omdat Fons de Soliferclub heeft opgericht.
Fons heeft zijn functie met veel elan en gedrevenheid uitgevoerd en dankzij hem is er veel geld in de clubkas ge
stroomd.
Er is in samenwerking tussen Fons, Ria en het bestuur een taakomschrijving voor deze functie gemaakt.
Jaap spreekt de hoop uit dat Fons samen met Wil ook in de toekomst de Soliferclub trouw zal blijven en op zijn
eigen energieke wijze het bestuur zal stimuleren en inspireren.
Fons ontvangt namens het bestuur een kistje wijn en bloemen voor Wil.
Fons geeft in zijn dankwoord aan dat het niet gemakkelijk is geweest.
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Hij had het geluk dat hij wat van de bedrijven kende, vooral via de niet officiële kanalen, de zogenaamde “konij
nenpaadjes”, zo kon je het beste de dingen gedaan krijgen.
Verder neemt hij met Wil een rustperiode wat betreft het organiseren van een reis en hoopt hij nog veel plezier van
de club te hebben.
Ria Lammers wordt bij deze voorgedragen als opvolger van Fons Wassing.
Het bestuur spreekt het volste vertrouwen uit in Ria.
De vergadering gaat akkoord.
 
8b : Huldiging van de jubilarissen :
De familie Ham en Kliphuis zijn niet aanwezig , zij hebben inmiddels thuis een bloemetje ontvangen, de fles jubi
leum wijn wordt voor hen bewaard.
Aart Jan Schaap spreekt de andere jubilarissen toe, nl. de familie Meulman en de familie van der Torre.
Hij heeft een humoristische anekdote voor beide families.
Vervolgens ontvangen zij de jubileumwijn en een bos bloemen als dank voor 25 jaar trouw lidmaatschap.
 
9.Rallykalender :
De aanmeldingen voor de Paasrally in Mierlo zijn toch nog opgelopen tot 28.
Voor de Hemelvaartrally in Koudum zijn er 10 aanmeldingen.
Anton Wiebenga doet nogmaals een oproep voor deze rally.
Zeker wat betreft de sponsoring zou het gewenst zijn als er zich meer leden zouden aanmelden.
De rally gaat zeker door, ook al zou het bij 10 aanmeldingen blijven.
Herfstrally in Kalkar : het is noodzaak dat er snel een inschrijfkaart op de website komt zodat een ieder zich kan
aanmelden.
Christine Molenaar geeft nog een toelichting op de herfstrally, waarbij ook de jeugd de nodige aandacht krijgt.
Voor de rest van de rallykalender staat nog op het programma :
Nieuwjaarstref/rally en nieuwjaarsreceptie : het liefst in dezelfde periode, daar moet nog naar gekeken worden, is
ook afhankelijk van de schoolvakanties.
Paasrally 2013 : nog niet ingevuld
Technische rally georganiseerd in samenwerking met de importeur.
Mei/Hemelvaartrally 2013 : nog niet ingevuld
Interrally 2013 : van 17 tot 21 juli in Turku in Finland.
De AC gaat zich hierover beraden betreffende een reis hiernaar toe.
Evt. contact leggen met de Finse Soliferclub, die een bezoek brengt aan de Floriade.
Herfstrally : nog niet ingevuld
Komende Paasrally vergadert de AC over de rallykalender.
 
10.Rondvraag :
Ton van Houdt : waarom staat de naam niet meer op de adressticker van het clubblad?
Toon geeft de volgende toelichting :
De drukker heeft een ander systeem van adressen ingevoerd, niet meer in Excel.
Daarnaast wordt voor de buitenlanders het land niet meer vermeld zodat die bladen retour bij de secretaris komen.
Dit zal met de drukker besproken worden.
Dries Hof : maakt melding van het feit dat het innen van zijn contributie nog niet naar wens verloopt.
Familie Tromp: geeft aan dat zij vanwege medische redenen niet meer met de caravan kan rijden en bedankt leden
en bestuur van harte voor de gezelligheid en spreekt de hoop uit dat het met de club goed zal gaan en dat zij nog
jaren lang haar bestaansrecht zal hebben.
Henk Malipaard : vertelt dat zijn inschrijving voor de Paasrally via de website niet gelukt is, kan mede oorzaak
zijn van een KPN storing.
Hij zou graag een ontvangstbevestiging via de mail krijgen, zoals ook op de site vermeld staat.
Arjan geeft een toelichting :
Erik Slosser heeft aangegeven dat er technische problemen zijn met het doorsturen van de mail.
Een van de items van het wensenlijstje is het aanpassen van de website en daarbij komt als wens nog bij dat bij het
invullen van een inschrijfkaart de persoonlijke gegevens automatisch ingevuld worden en dat daar een bevestiging
van komt.
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In de toekomst zal dit verbeterd worden.
Cock van Houdt : stelt voor als aanvulling op het wensenlijstje om het inschrijfgeld voor een rally te verlagen zodat
het aantal inschrijvingen misschien omhoog gaat.
Waarom zijn sommige inschrijfkosten zo hoog, het kan ook eenvoudiger .
Jaap stelt dat er gekeken wordt wat er nog aan ruimte is.
We moeten ons niet rijk rekenen, het kan een vervolg krijgen als er eerst beter zicht is op de financiële positie,
inkomsten adverteerders, contributie.
Wat we nu besteden is de €4000 die in de kas zit, en daarmee houden we toch nog €8000 over.
Verder stelt Jaap dat dit geen item is voor de rondvraag maar zal deze vraag wel meenemen.
 
11.Sluiting en vaststellen volgende vergadering van de ALV :
Zaterdag 30 maart in partycentrum de Molen in Harskamp.
 
De ALV wordt tijdens de Paasrally gehouden!
 
 
 
 
 

Jaarverslag van de Technische commissie
 
Het afgelopen jaar heeft een aantal artike
len met betrekking tot technische en prak
tische wetenswaardigheden het licht doen
zien in ons clubblad.

 
In december 2011 schreef Jules Nouwens over zijn erva
ringen met een achteruitrij -camera voor de caravan. Het
rijden hiermee ervoer hij als een stuk prettiger en hij gaf
advies hoe het aan te leggen. Het zou geen erg dure in
vestering zijn.
 
In maart 2012 was er bijvoorbeeld een artikel over de ,
brake assist’ waar Ad Meier zijn ervaringen ermee tij
dens een test met ons deelde. Hij was onder de indruk
van de goede invloed op de rijeigenschappen van de
autocaravan combinatie met dit apparaat. De voordelen
werden uitvoerig door hem uitgemeten en hij gaf een
beschrijving van door hem zelf uitgevoerde testrit. He
laas bleek het niet goedkoop in de aanschaf te zijn, maar
voor wie  het zou willen hebben leek het zeker een goede
aanschaf, die de veiligheid van het rijden duidelijk leek
te verbeteren.
 
In juni volgde informatie over een ‘’ slauchbruchsiche
rung’’  voor de gasslang welke maar 10 euro kost. Opti
maal zou de zogenaamde Troma Secu motion zijn.
Tevens werden in juni wederom door Ad Meier vakan
tiereistips gegeven met betrekking tot veiligheidsvesten,
 

 
gebruik van de Tom Tom, alcoholtesters alsmede een
advies over de ventielen van onze caravanbanden welke
versterkt of in metalen uitvoering dienen te worden
toegepast.
 
In september volgde informatie over aftappen van de
boiler en over een vorstbeveiliger door Ton van Houdt.
 
In december tenslotte volgden nogmaals twee artikelen
over aftappen van de boiler en daarnaast een interessant
stuk over ‘’vernieuwing’’ van het interieur van de oude
re caravan of natuurlijk ook bij een nieuwere als je bent
uitgekeken op je bestaande interieur onder het motto
‘’spijs doet eten’’
 
Een gesprek met de firma Martens leerde mij dat deze
geen stijging van de verkoop op korte of langere termijn
voorzag. De werkplaats daarentegen krijgt steeds meer
te doen door de ‘’vergrijzing’’ van het caravanbestand.
 
Ten slotte zijn er nog steeds plannen voor een technische
rally zoals die ooit in ‘’Vollenhove’’ heeft plaatsgevon
den.
 
U ziet: er leeft van alles in de TC.
Aart Jan Schaap mede namens AD Meier en Ton van
Houdt.
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Van de ledenadministratie. 

 
 

Nieuwe leden : 
Fam.Buitenhuis Nesciohove 28  2726 BH Zoetermeer 

Fam. Nouwens Dammenlaan 13  5224 KV s’Hertogenbosch 

 

Opgezegd per 01-01-2013  ivm verkoop van de caravan : 
Fam.Swaan  Nachtegaal 91   3962 TK Wijk bij Duurstede 

  

Opgezegd per 01-01-2014 : 
Fam.Meuwese   van Mellincrodestraat 13       5688 RB Oirschot  

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email bij de secretaris en moet 3 
maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar plaatsvinden.  

 
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, emailadres etc. graag 

doorgeven aan onderstaand adres. 
 

Ledenadministratie Soliferclub Nederland 

Violierstraat 47    5402 LA Uden 

mpfvankeulen@gmail.com 
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Jaarverslag van de Penningmeester
 Op het moment dat u dit leest zijn geluk
kig de meeste contributies binnen.Het
overgrote deel van de leden heeft gelukkig
een machtiging afgegeven voor automa
tische incasso, hetgeen mij veel werk be
spaart.

Helaas komt het toch nog regelmatig voor dat de con
tributie niet geïnd kan worden .
Dit kan komen doordat men een ander bank- of giro
nummer heeft gekregen of doordat het saldo ontoerei
kend is om het bedrag te incasseren.
Ik verzoek u daarom dringend om wijzigingen in uw
bank- of girorekening door te geven aan het secretariaat.
De leden die zelf hun contributie overmaken worden
geacht dit bij het begin van het jaar automatisch te doen
dus zonder hiervoor eerst een betalingsverzoek te krij
gen.
In januari heb ik de leden die geen automatische incasso
hebben afgegeven toch per mail verzocht hun contribu
tie te betalen en degenen die geen mailadres hebben heb
ik per brief een betalingsverzoek gedaan. 
Ook hier gebeurde het weer dat ik mailtjes als onbestel
baar terugkreeg . Het gevolg is weer aanschrijven en per
brief een verzoek tot betaling doen.
 
Ook het afgelopen jaar is heel veel werk gaan zitten om
te trachten achterstallige contributies te innen. Mensen
bleken hun caravan verkocht te hebben en zich niet als
lid te hebben uitgeschreven, waren verhuisd en onvind
baar, wilden geen lid meer zijn en waren vergeten zich

uit te schrijven , dachten opgezegd te hebben of bleken
zelfs overleden te zijn.
U  zult begrijpen dat dit allemaal extra veel werk met
zich meebrengt.
 
Ik verzoek u dan ook dringend:
-   voor leden die een automatische incasso hebben afge
geven elke wijziging in bank- of   girorekening  door te
geven
- elke wijziging in adres, telefoonnummer of email-adres
door te geven 
- degenen die geen automatische incasso hebben afgege
ven hun contributie aan het begin van het jaar zonder
voorafgaand verzoek mijnerzijds automatisch over te
maken op rekening van de Soliferclub
 
Als we ons met z’n allen hieraan houden scheelt dat veel
werk en blijft vrijwilligerswerk , wat besturen van onze
club uiteindelijk is, leuk.  
Ten slotte wil ik u er nog op wijzen dat de contributie
na 1 april € 42,50 bedraagt vanwege extra administra
tieve handelingen zoals het sturen van een betalingsher
innering.
 
 
Leo van Boheemen
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alvastDrieërweg 125, 3852 MA Ermelo
0341 55 23 73  - www.paalberg.nl
Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo
0341 55 23 73  - www.paalberg.nl
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Jaarverslag van de Secretaris
 
Afgelopen jaar werd het bestuur gecon
fronteerd met een sterk teruglopend leden
tal.
Diverse oorzaken zijn daarvoor op te
noemen.

 
Leden die geen Solifer meer hebben, maar zich nooit
afgemeld hebbenLeden die geroyeerd werden wegens
wanbetalingLeden die vanwege hun leeftijd stopten met
kamperenLeden die een ander merk caravan kochten
Leden die vanwege strubbelingen tussen twee leden van
de club hun lidmaatschap opzegden.Een lid overleden. 
Dit alles bij elkaar heeft het afgelopen jaar 28 leden ge
kost.
 
Het huidige aantal bedraagt nu 117, gelukkig begon 2013
goed met de aanmelding van een nieuw lid, de familie
Buitenhuis.
 
Het bestuur blijft het als speerpunt zien om deze neer
waartse spiraal te stoppen.
Voorstel in de komende ALV zal dan ook zijn om Soli
fer bezitters eenmalig aan een rally of tref te laten deel
nemen, zodat zij, eenmaal kennis gemaakt te hebben met
de club, zich opgeven als lid.
Vooral de website zal in deze een belangrijke rol vervul
len met een oproep naar de toevallige passant en Solifer
bezitter.
Verder zal er een advertentie worden geplaatst in de
KCK.
Ook vraag ik aan nieuwe leden waarom zij lid geworden
zijn.
Graag roep ik alle leden op om met voorstellen te komen
wat betreft het werven van nieuwe leden.
 
Website:
Henk Griffioen heeft zich aangemeld om Arjan van
Wakeren te ondersteunen, het resultaat daarvan hebben

 
we al kunnen zien.
Henk wordt, op eigen verzoek, geen lid van de RC.
 
Clubblad :
Voortaan krijgt de fabriek in Zweden en onze Finse,
Deense en Zweedse zusterclub ons blad aangeleverd in
PDF, te plaatsen op het beveiligde gedeelte van hun
website.
Ook hun clubbladen staan nu op onze website.
Dit scheelt verzendkosten .
De twee buitenlandse leden, Jaap van der Torre en
Werner Bungener, krijgen het clubblad voortaan via de
secretaris opgestuurd, daar de bezorging te wensen
overliet.
Inschrijfkaarten voor rally of tref worden in het vervolg
niet meer in het clubblad geplaatst maar alleen op de
website.
Indien men toch liever een kaart gebruikt dan gelieve
contact op te nemen met de secretaris, die dan voor
verzending zal zorgen.
 
Verder kreeg ik nog een hartverwarmende mail van
Marjan Rijkaart van de Cappellen, na in eerste instantie
opgezegd te hebben, toch nog lid is gebleven en naar de
Nieuwjaarsreceptie is gekomen.
Zij schrijft : “ Wat was dat een gezellige Nieuwjaarsre
ceptie..Leuk, dat we zoveel vriendelijke mensen hebben
ontmoet. We zijn blij, dat we lid gebleven zijn .
 
Dit soort reacties maakt het de moeite waard om door
te blijven gaan als vrijwilliger van deze club, met de
woorden van Jaap sprekend :  
 
“vrijwillig maar niet vrijblijvend”
 
 
Marianne van Keulen
 

Te koop
 Wegens beëindiging van het kamperen:
 
Solifer 520 TBR in perfecte staat, bouwjaar 2005
 
Vele extra's. Inclusief inboedel, tenten enz.
Prijs: nader overeen te komen

 
Koos en Ineke Foppen
Noorderstraat 17 B
1486 MX West-Graftdijk
06 511 60 858
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Vanuit de Activiteiten commissie
 
Rallykalender 2013 - 2014:
 
De vergader/ Paasrally 29 maart - 1 april 2013 te Voort
huizen:
In de vorige clubbladen en op de Soliferclub website bent
u uitvoerig geïnformeerd over het programma wat wij u
tijdens de Paasrally bieden. Over deze rally leest u ver
derop in het blad nog meer. Het is nu aan u om zich voor
de Paasrally aan te melden. Hiervoor kunt u gebruik
maken van het inschrijfformulier dat op de website van
de Soliferclub is te vinden.
Sandra Schaap is de contactpersoon voor deze rally.
 
Over het buffet dat we na de ALV met elkaar kunnen
gebruiken hebben wij u in het vorige clubblad en op de
website geïnformeerd. Op dit moment hebben zich 19
eters aangemeld. Goed voorbeeld doet goed volgen, dus
schrijf u in voor deelname aan het buffet. U kunt hier
voor gebruik maken van het inschrijfformulier dat op
de website is te vinden.
Jaap van der Torre is de contact persoon voor het buffet.
 
De Ankertrelly – Tref van zaterdag 27 april t/m 4 mei in
Zoutkamp - Lauwersmeer:
De organisatie van deze tref is in volle gang. In de vori
ge clubbladen en op de Soliferclub website heeft u al wat
over deze camping, de omgeving en het programma
kunnen lezen. Voor de tref vindt u het inschrijfformulier
op de website.
De organisatie van de tref is in handen van de familie
Griffioen, Schaap en Smeding.
 
Finlandreis en inter-rally van 17 juni t/m 21 juli door Polen
en de Baltische staten op weg naar de Inter - rally in Turku
Finland:
Over deze reis heeft u ook al in voorgaande clubbladen
kunnen lezen. Ook in dit clubblad vindt u aanvullende
informatie over de reis en de Inter - rally. Joop en
Maartje Kruys zullen deze reis voor de deelnemers gaan
leiden. De reis gaat plaats vinden met 14 equipes. De
aanmelding is conform afspraak gesloten op 1 februari
2013.
Joop Kruys is de contactpersoon.
 
De Inter-rally in Turku van 17 juli t/m 21 juli.
Nadat Joop en Maartje Kruys met een aantal reisgeno
ten Turku hebben bereikt, gaan zij deelnemen aan de
Inter-rally 2013. Het programma voor de Inter-rally
vindt u op de website. Namens het bestuur vertegen
woordigt Fons Wassing de Soliferclub tijdens de Inter-

rally. Bent u lid van de Soliferclub Nederland en in de
buurt van Turku, of wilt u daar graag op eigen gelegen
heid heen reizen dan kunt u ook aan de Inter-rally
deelnemen. Nadere informatie kunt u per e-mail aanvra
gen bij Joop Kruys, e-mail joop.kruys@gmail.com . Bij
aanmelding tot 15 april wordt de aanmelding collectief
geregeld. Daarna bedragen de kosten 20% meer en moet
een en ander rechtstreeks worden geregeld. Het inschrijf
formulier vindt u eveneens op de website.
Joop Kruys is de contactpersoon.
 
 
Herfstrally 20 – 27 oktober 2012 te Julianadorp aan Zee:
Voor deze rally is Ria Lammers al druk bezig met de
organisatie. We zullen waarschijnlijk terecht komen op
“Camping ’t Noorder Sandt”. Deze camping is voorzien
van o.a. een overdekt zwembad, een groot springkussen
en nog veel meer voor kinderen. Ria heeft al veel ideeën
voor activiteiten deze week en die zullen in het volgend
clubblad zeker al duidelijk zijn.
Ria Lammers is de contactpersoon.
 
Activiteiten van 23 december t/m 6 januari rond de kerst
en van oud naar nieuw 2013 – 2014.
Gaan we in deze periode bij de Paalberg op herhaling en
houden we op zaterdag 4 januari onze nieuwjaarsrecep
tie?.
 
 
Pasen, ALV en Meivakantie 2014
Pasen valt op zondag en maandag 20 en 21 april, goede
vrijdag is op 18 april.
De meivakantie is van 26 april tot en met 5 mei.
Is het een idee om in deze periode de ALV te houden en
aandacht aan de techniek te besteden?. Dat laatste in
overleg met de importeur Martens en / of de dealer van
Vliet.
 
Reis
Gaan we in 2014 nog een reis organiseren?.
 
Herfstvakantie in midden en zuid van 18 oktober tot en
met 26 oktober
Dit zou een tref kunnen zijn.
 
 
Namens de activiteitencommissie: Sandra Schaap en
Jaap van der Torre
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Ankertrelly 2013
 
De Ankertrelly 2013, je weet wel, die tref die geen rally
is, maar waar we toch leuke dingen willen doen, heeft de
eerste tien aanmeldingen binnen. Mooie start!
 
Er blijkt dus vertrouwen te zijn dat er wel iets gaat ‘bo
ven Groningen’! We zullen het ervaren. ‘Naast
Groningen’ hebben we al meegemaakt in de herfstrally
van 2010. En nu echt op kop in de kop met Friesland als
goede buur. Mooier lijkt het bijna niet te kunnen.
 
En we hebben een niet geplande primeur bij een SCN-
ontmoeting. We hebben een ‘tr(oo)nelly’, een Konink
lijke toevoeging: de troonswisseling. Dus die dag dubbel
“Oranje boven”. We zullen ons best doen daar aandacht
aan te besteden, als het even kan een scherm buiten op
het veld of anders in de kas. Kunnen we samen in
Zoutkamp kijken en vieren: op naar het  ‘verkassen’ van
Oranjes .
 
Ook kunnen we op donderdagmorgen 2 mei op bedrijfs
 

 
bezoek, bij grafische industrie De Marne in Leens.
Kunnen we kijken naar het vervaardigingproces van
duurzame en krachtige communicatiemiddelen.
 
En tevens denken we aan een dagje Schier, een rondje
Lauwersmeer, op de fiets of met de vierwieler. (lopend
is voor de echte ‘diehards’) Oh ja, en er schijnt ook nog
ergens een leuke theetuin te zijn.
Maar niets moet, eigen keuze tijdsbesteding staat voor
op vanuit camping ‘de Rousant’ te Zoutkamp (Lauwer
zijl) (http://www.rousant.nl/ ).
 
Kom je ook? En nodig bekenden uit, want ook niet-leden
zijn welkom. Of wil je dat wij ze uitnodigen? Stuur ons
dan even de gegevens met e-mailadres.
 
Van 27 april t/m 4 mei 2013. Korter mag, langer ook!
Kijk op de website SCN of stuur een mail aan Ankertrel
ly2013@gmail.com of bel Henk Griffioen 0653674584.
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Paasrally 2013
 
Nogmaals wil ik de aandacht vestigen op de komende
Paasrally 2013.
Deze wordt gehouden van vrijdag 29 maart 2013 tot en
met maandag 1 april 2013 op camping '' De Boshoek’’
Harremaatweg 34, 3781 HJ Voorthuizen.
 
Vrijdagavond is de opening van de rally. Op zaterdag
middag staat de ALV (algemene leden vergadering) op
de agenda. Aansluitend is er een buffet waar u zich voor
mag aanmelden bij Jaap van de Torre. Tijdens de ALV
is er opvang voor de kinderen.
 
Zondag (eerste paasdag) komt de paashaas langs.
Aansluitend is er de paasbrunch.
 
Maandag ochtend is de sluiting.
 
Het financiële plaatje ziet er als volgt uit;
Organisatie kosten bedragen 10 euro per persoon en 7,50
euro voor kinderen.
Paasbrunch: 15,50 euro per volwassene en 8,50 euro per
 

 
kind tot 12 jaar.
Douches en honden zijn gratis.
Campingkosten: 20 euro per nacht voor een caravan.
Een tent bij de caravan is geen probleem.
Overnachting tussen 23 maart en 29 maart evenals tussen
2 april en 28 april kost 13,50 euro per nacht.
 
Camping kosten zijn niet in de rally kosten inbegrepen.
Deze moeten zelf door de deelnemers bij vertrek met de
camping worden afgerekend.
 
De kosten voor deelname aan de Paasrally kunt u voor
22 maart as overmaken op rekeningnummer 185287050
t.n.v. A. J Schaap onder vermelding van Paasrally 2013.
 
De uiterste datum om aan te melden is 21 maart
2013.
 
Vriendelijke groeten Sandra Schaap.
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Solifer Interrally 2013
 

Van 17 tot 21 juli wordt in Turku, Finland de Solifer
Inter-rally georganiseerd in samenhang
met de Nordisk Caravan Rally. Alle leden
van de Nederlandse Soliferclub zijn hier
van harte welkom! De brochure van de
Rally kunt u downloaden op de website
van Soliferclub Nederland. De kosten

voor de Solifer Interrally bedragen € 160, - voor een
equipe van 1 of 2 personen. Voor meerdere personen is
een toeslag verschuldigd. Tot 15 april kan de aanmelding
collectief geregeld worden. Bij latere aanmelding is een
toeslag van 20% verschuldigd en moet u het formulier
rechtstreeks inzenden, alsmede de betaling.
Op dinsdag avond 18 juli staat als keuze op het program
ma:
A. Een boottrip van 2 uur te maken door de archipel van
Turku, kosten € 24,-- per persoon.
B. Een cruise met entertainment en diner van 4 uur,
kosten € 46,-- per persoon.

Door de reis via Polen en de Baltische staten naar Fin
land is er al een aardige vertegenwoordiging vanuit
Nederland, het zou leuk zijn als ook andere leden naar
deze Solifer Inter-rally toekomen! U kunt zich voor de
inter-rally aanmelden via het inschrijfformulier wat u op
de website van de Soliferclub Nederland kunt vin
den. De inschrijving via de website wordt automatisch
naar Joop Kruys doorgestuurd.
Voorrally Inter-rally Finland:
De aanmelding voor deze reis is inmiddels gesloten. Er
hebben zich in totaal 14 equipes aangemeld.
We beginnen op 26 juni in Berlijn en gaan dan via Polen.
Litouwen, Letland en Estland naar Finland.
Het beloofd een prachtige reis te worden.
Indien u alsnog geïnteresseerd bent kunt u opteren voor
de reserve lijst. Indien onverhoopt iemand af moet
zeggen kunt u deze plaats innemen.
Nadere informatie kunt u via de e-mail krijgen bij Joop
Kruys. E-mail joop.kruys@gmail.com
 
Joop Kruys

Kwaliteit zit hem in de details

Transit · unieke zonneluifel en reistent in één

Commodore Concept
een zee aan ruimte voor het hele gezin

Penta
de ademende voortent voor het seizoen

Isabella Nederland BV
Postbus 90 · 3870 CB Hoevelaken
Tel. 033 25 41100 · info@isabella.nl 

www.isabella.nl

Volg ons op

Isabella Onlinewww.isabella.net · facebook · YouTube  www.ventura-camping.com

Isabella A/S · Isabellahøj 3 · P.O.Box 587 · DK 7100 Vejle  
Tel. +45 75 82 07 55 · Fax +45 75 82 06 93 · info@isabella.net
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Evaluatie Beleidsplan SCN 2010 - 2015
 
Het beleidsplan is in de Algemene Leden Vergadering
(ALV) van 2010 besproken. Daarna is het beleidsplan
volgens afspraak op de website van de Soliferclub ge
plaatst.
 
Het beleidsplan wordt door het bestuur gebruikt als pad
voor de komende tijd. Het uitbrengen van een jaarlijks
verslag in de ALV over de zaken die uit het beleidsplan
aan de orde zijn gekomen is niet uitgevoerd. Het bestuur
heeft wel in de diverse rubrieken de leden met regelmaat
geïnformeerd over de onderhanden activiteiten.
 
Bij het opstellen van het wensenlijstje en de besluitvor
ming daarover in de ALV van 2012 heeft het bestuur
gehandeld op basis van het beleidsplan.
 
Al geruime tijd is er de wens om naast het beleidsplan
een financiële meerjaren onderbouwing te hebben.
 
Aanpak van activiteiten en ambities zoals beschreven in
het Beleidsplan SCN 2010 – 2015
 
6. Activiteiten uitvoeren 
- het probleem is terugloop leden
- het werkdoel is leden werving door iedereen
- mogelijke activiteiten om dit te bereiken zijn
o Leden zoeken leden
o Opvragen Solifer kenteken registraties en deze actief
bewerken (mailing, nabellen,etc.)
o Dealer participatie om NAW gegevens te verkrijgen
van (nieuwe)Solifer kopers
o Nieuwe leden melden zich nu al vaak via de website,
dit verder stroomlijnen en uitbreiden
o Adverteren in caravanbladen?
o Deelname aan beurzen
o Werkgroep maken die hiermee actief aan de slag gaat
De voortgang hiervan naar mededelingen op de website.
De leden blijven op de hoogte omdat ze zien wat er ge
beurt.
 
Meer samenwerken 
Intensiever samenwerken met andere verenigingen kan
een prima optie voor onze vereniging
Zijn. En, misschien wel vloeken in de kerk, is een fusie
met een huidige concurrent op den
duur niet onvermijdelijk om de doelstelling te bereiken.
Beter voor de club en beter voor de
continuïteit?
 
Het Beleid en onze ambities in de periode 2010 tot 2015 
Mede aan de hand van een recent gehouden ledenenquête, 

 
is onze visie dat de volgende noodzakelijke veranderingen
gaan plaatsvinden: 
-De Statutaire doelstelling van de SCN ten aanzien van
het technische aspect rondom de Solifer, in de toekomst
een groter belang geven
-De terugloop van ledental actief bewerken.
-Voorkomen dat er subclubjes binnen de SCN ontstaan.
-Rally’s en reizen blijven een belangrijke clubactiviteit.
-Clubblad en website blijven een belangrijk communi
catiemiddel voor de club.
-Samenwerking met andere Scandinavische merken
clubs onderzoeken.
-Fabriek en dealers: contacten intensiveren.
-De voortgang van het beleidsplan op de jaarvergade
ring presenteren en evalueren.
Evaluatie met een doorkijk en visie tot 2018.
 
Onze penningmeester Leo van Boheemen heeft op 8
november 2012 een 5 jaren begroting aangeleverd.
Het bestuur is blij dat de 5 jaren begroting beschikbaar
is en deze maakt onderdeel uit van de evaluatie en
doorkijk.
 
De evaluatie met als ijkpunt december 2012. 
1.      Onder activiteiten uitvoeren wordt het probleem
terugloop leden genoemd.
·        Vanaf het moment dat de SCN is opgericht in 1980
zijn we op zoek naar nieuwe leden.
·        In de jaren dat de Solifer goed werd verkocht nam
het aantal leden toe. Het hoogste aantal leden was 285.
Daarna neemt het aantal leden gestaag af.
·        Het ledenaantal per 31 – 12 – 2012 is 116
·        Volgens de 5 jaren begroting en de daarin opgeno
men prognose zitten we in 2017 onder de 100 namelijk
97 leden.
·        In de zoektocht naar mensen met een Solifer heb
ben we uitgezocht of we via de RDW het kenteken regi
stratie kunnen verkrijgen. De wet op de privacy staat
echter niet toe dat wij de informatie kunnen verkrijgen.
De informatie verkrijgen via importeur en dealer is ook
niet mogelijk. De dealers informeren de kopers van een
Solifer over het bestaan van de SCN. De website van de
SCN werd of wordt o.a. “gelinkt” op de website van de
NCC, de Solifer website van Martens en caravans.net.
Bij het zoeken op Google onder Solifer of Soliferclub
komt men bij onze website. In juli en augustus 2012
hebben we via een banner op de website van caravans.
net mensen naar onze website gelokt. De kosten opge
nomen in het wensenlijstje voor de banner waren € 360.
De SCN website is via deze link 147 keer bezocht. We
weten niet of we hierdoor nieuwe leden hebben gekregen.
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·        Vanaf half 2012 vraagt de secretaris aan nieuwe
leden hoe ze bij de SCN terecht zijn gekomen.
·        Wat nog in 2012 – 2013 wordt (of is) uitgevoerd is
het adverteren in caravanbladen. De kosten voor het
adverteren zijn fors. Adverteren in de KCK kost voor
een foto(tje) plus tekst € 210 per editie. Adverteren in
Caravannen kost voor een 1/8 pagina € 280 per editie.
·        Er is geen werkgroep gevormd die met het werven
van leden aan de slag is gegaan.
 
Meer samenwerken
In 2012 heeft de voorzitter contact gehad met drie cara
vanclubs en wel de Cabby, Polar en Kabe. De Cabbyclub
bestaat niet meer. Het contact met de Kabe en Polar club
is goed. Met het bestuur van de Kabeclub is de afspraak
gemaakt om elkaar te informeren over allerhande on
derwerpen.
 
Ø Zowel de Kabe, Polar, maar ook de Soliferclub wil
hun eigen identiteit behouden. Het blijft dan ook beperkt
tot het uitwisselen van clubbladen en informatie. Inten
sief samenwerken of op termijn fuseren is niet aan de
orde.
 
Het contact met de NCC verloopt moeizaam. Op zich
wel begrijpelijk daar wij in dezelfde vijver aan het vissen
zijn. De SCN is donateur van de NCC.
Daarnaast zijn er leden van de SCN ook lid van de NCC,
de Dissel, Senioren Club Nederland, CCN en anderen.
Er is dan ook geen sprake van samenwerken maar van
gezonde concurrentie en de mogelijkheid om goede
ideeën van elkaar gebruiken.
Het beleid en onze ambities in de periode 2010 tot 2105
-De Statutaire doelstelling van de SCN ten aanzien van
het technische aspect rondom de Solifer, in de toekomst
een groter belang geven.
v Het bestuur had bij het opstellen van het beleidsplan
voor ogen om de inhoud en draagvlak van het clubblad
te vergroten door middel van een verder uitdiepen van
technisch relevante informatie.
v Immers in de statuten is onder andere opgenomen dat
de club is opgericht voor technische ondersteuning.
v Dit is in de loop der jaren minder prominent geweest
en wat naar de achtergrond verschoven. Hiertoe zou er
in de toekomst beleid moeten worden gemaakt om dit
aspect meer op de voorgrond te krijgen.
v Ook was in het verleden uit een enquête gebleken dat
veel (slapende en niet actieve leden) het lidmaatschap
zijn aangegaan voor technische informatie en ondersteu
ning.
Ø Om deze doelgroep te behouden zal er dus meer accent
moeten worden gelegd op dit onderwerp.
-De terugloop van ledental actief bewerken.
v Zie de toelichting onder evaluatie.

-Voorkomen dat er subclubjes binnen de SCN ontstaan.
v Dit onderwerp zal in de wandelgangen of bij een
“Happy Hour” onderwerp van gesprek kunnen zijn.
Maar zo lang de leden er onderling met elkaar uit komen
en zich willen houden aan de afspraken die er binnen de
SCN zijn gemaakt is actie vanuit het bestuur in deze niet
nodig geweest.
-Rally’s en reizen blijven een belangrijke clubactiviteit.
v Het dalend aantal leden, de vergrijzing en het aanbod
van andere clubs en organisaties is mede van invloed op
deze clubactiviteit.
v De rally’s rond Pasen en de herfstvakantie zijn popu
lair en worden goed bezocht.
v Het organiseren en het aanbod van reizen is zeer be
perkt.
v Wat niet wordt genoemd is de mogelijkheid om een
tref te houden. Aan een tref kunnen naast de leden ook
familie, vrienden en oud leden deelnemen. Het kampe
ren, kan naast de Solifer ook in een ander merk caravan,
kampeerauto, tent of anders plaats vinden.
Ø In de rally kalender moet vooraf duidelijk worden
gemaakt of het een rally – reis of tref is.
Ø Eén van de drie grote activiteiten zoals, paas rally,
meiweek / hemelvaart en herfstrally wordt een tref.  
-Clubblad en website blijven een belangrijk communica
tiemiddel voor de club.
v Het clubblad is een uitstekend en gewaardeerd middel
om informatie met elkaar te delen. Kandidaat leden
krijgen met het clubblad in handen een beeld van onze
activiteiten.
v De website moet worden gezien als een aanvulling op
het clubblad en maakt het mogelijk om de leden over de
actualiteit te berichten.
Ø De papieren versie van het clubblad blijft gedurende
de beleidsplan periode bestaan.
Ø De wens om de website te “moderniseren” moet nog
worden uitgevoerd.
-Samenwerking met andere Scandinavische merkenclubs
onderzoeken.
v Zie onder meer samenwerken.
-Fabriek en dealers: contacten intensiveren.
v Het contact tussen leden van het bestuur met de im
porteur en dealers is goed. November 2011 hebben de
voorzitter en vice voorzitter een goed en constructief
gesprek met Martens de importeur van de Solifer ge
voerd. Contact tussen fabriek en leden van het bestuur
is er niet. Er is wel contact tussen medewerkers van de
fabriek en een lid van de SCN, dit op persoonlijke titel.
-De voortgang van het beleidsplan op de jaarvergadering
presenteren en evalueren.
vHalverwege de looptijd van de beleidsplan periode
wordt u als lid door het bestuur geïnformeerd over de
voortgang en stand van zaken. 
 De financiële stand van zaken weergegeven in 5 jarenbe
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groting 2012 – 2017
Voor het eerst in de geschiedenis van de SCN presente
ren wij u een 5 jarenbegroting en daar zijn we trots op.
Het is gebruikelijk dat overzichten met cijfers niet
openbaar zijn. Daarom wordt het overzicht op de
website geplaatst. Tevens wordt het overzicht bij de fi
nanciële stukken voor de ALV gevoegd. Deze stukken
worden per post bij de leden thuis bezorgd.
·        Het financieel beeld wat uit de 5 jarenbegroting
valt op te maken is positief.
·        In de kolom 2012 vindt u een hoge post afschrij
vingskosten. In het kader van schoon schip worden de
niet te innen vorderingen in één keer afgeboekt. In de
ALV 2013 zal deze post nader worden toegelicht.
·        De zaken die in 2012 en 2013 in het kader van het
wensenlijstje zijn aangeschaft en / of worden uitgevoerd
passen in een verantwoord financieel beleid.
·        Als bestuur hebben we ons als doel gesteld om de
Algemene Reserve minimaal gelijk te laten zijn aan de
inkomsten van één jaar contributie. In 2017 is dat op
basis van de prognose bijna twee en een half keer zo veel
(hier gaan de kosten voor de website en adverteren nog
af)
Ø Op basis van voorgaande is er geen reden om de
huidige contributie van € 32,50 tot en met 2017 te ver
hogen. De contributie per jaar bij andere caravanclubs
is bij de Kabe € 45, bij de Polar € 37,50, bij de Kip € 45
en bij de Fendt € 25.
Ø Het is mogelijk om ook in de toekomst het clubblad
in papieren versie uit te blijven geven.
·        Wordt de reservepot voor de lustrumrally goed
gevuld en kunnen we in 2015 ons 35 jarig bestaan zonder
financiële zorgen vieren.
 
Aandachtspunten. 
Er zijn onderwerpen die niet expliciet in het beleidsplan
 

 
zijn benoemd maar wel aandacht vragen.
v Denk daarbij aan het thema duurzaamheid.
v De contacten met de Scandinavische zusterclubs.
·        De contacten met de Deense, Finse en Zweedse
Soliferclub zijn zeer beperkt. De clubbladen worden
uitgewisseld en soms is er een incidenteel contact tussen
leden en of bestuur.
v De interrally.
·        In 2013 wordt er een interrally in Turku Finland
gehouden. Er gaan een flink aantal leden van de SCN
op reis, om via de Baltische staten naar Turku te reizen.
·        Het schema voor de interrally is niet spijkerhard
maar in 2016 is de Zweedse club aan de beurt en in 2019
de SCN.
v De zoektocht naar leden die iets binnen en voor de
SCN willen doen. Naast de leden die een rally, reis of
tref organiseren zijn er 12 leden actief in bestuur en of
commissies.
·        Het was al moeilijk om leden te vinden die iets voor
de SCN te willen doen maar door het dalende leden
aantal wordt het nog lastiger. Het is dan ook goed om
de huidige “bestuurlijke organisatie” van de SCN tegen
het licht te houden.
Ø De uitkomsten en aanbevelingen zullen in de ALV
van 2014 aan de leden worden voorgelegd.  
 
We zullen doorgaan, of niet?
In de statuten wordt in artikel 14 beschreven wat er moet
gebeuren bij ontbinding en vereffening van de SCN.
Het is aan het bestuur en leden van de club om te voor
komen dat artikel 14 moet worden toegepast.
 
 
Bestuur Soliferclub Nederland maart 2013.
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- Turku Castle

- Cathedral

- Market Center

- Aura in the middle of Turku

Photo 

Turku Castle - Tuomas Martikainen

 

Dear Club Solifer friend.

It is my pleasure and honor to invite Club Solifer Finland Association 

Finland in the summer of 2013.

Sincerely

Club Solifer Finland ry
Chairman
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Bakkerstraat 17 Putten • Steenstraat 11 Arnhem • www.vanHunen.nl
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Wij verkopen ITT, Thomson, Philips, LG, Grundig, Panasonic, Technisat en Samsung LED tv's 
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Van Hunen
voor uw radio & TV
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