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Verslag van de jaarvergadering 2018 van de
HCC Modelbaanautomatisering IG
De jaarvergadering werd gehouden op 21 april 2018 om 11.00 uur in Utrecht,
Locatie: clubruimte Rail Club Utrecht, Atoomweg 272, 3542 AB Utrecht
1. Opening
Ton opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom
2. Vaststelling agenda
Chris Burger vraagt aandacht voor de lezingen en workshops. Hij doet een oproep
aan de leden om onderwerpen aan te dragen.
3. Verslag jaarvergadering d.d. 18 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag secretaris over 2017
Peter Witteman roept de leden op om na te denken of zij kennis of vaardigheden
hebben die zij in een lezing met de overige leden willen delen.
Blz 2, punt 2,
Chris Burger merkt op dat de tekst met betrekking tot Koploper verwarring kan
oproepen. De tekst zal aangepast worden.
Voor het overige wordt het jaarverslag goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2017 en WIA begroting door de penningmeester
We hebben veel kunnen doen met de middelen die ons beschikbaar gesteld zijn.
Met dank aan Karel Seijsener wordt het financiëel jaarverslag ongewijzigd
vastgesteld.
6. Verkiezing van bestuursleden.
Ton van der Kraan, (voorzitter) heeft in 2016 nadrukkelijk aangegeven zich niet
herkiesbaar te stellen.
Bij gebrek aan kandidaten heeft hij aangegeven het voorzitterschap tijdelijk voort te
zetten.
Aftredend: Karel Seysener (penningmeester)
Karel stelt zich herkiesbaar.
Opgemerkt wordt dat Karel al minimaal 20 jaar penningmeester is!
Karel wordt unaniem herkozen.
Door de toegenomen activiteiten is er dringend behoefte aan uitbreiding van het
aantal bestuursleden.

Er is al een eerdere oproep gedaan. Dit heeft enkele reacties, maar deze mensen
willen eerst kijken waar ja tegen gezegd wordt.
We streven naar 2 extra bestuursleden.
Ton doet een opnieuw voor een nieuwe voorzitter. Zoals eerder gemeld is hij
waarnemend voorzitter. Voor de continuïteit van de IG is het goed dat er iemand
komt die het stokje overneemt.
7. Koers HCCM
Terugblik 2017.
Voor de terugblik op 2017 verwijst Ton naar het jaarverslag van de secretaris. De
mening van de aanwezige leden wordt gevraagd.
o Bijenkomst in Houten is erg positief ervaren
§ Kosten zijn daar wel een probleem.
§ Andere ig’s willen aansluiten.
§ Vraag: is het mogelijk om een signaal naar HCC te sturen
ivm keuzes voor de bijeenkomst op12 mei.
o Aad: soms wordt op het laatste moment besloten welke baan
opgezet wordt. Dit is lastig. Zou prettig zijn als dit eerder bekend
was. Ton beaamt dit. Is aandachtspunt waaraan gewerkt wordt.
-

Vooruitblik 2018
o We gaan dit jaar niet naar eurospoor.
o Wel gaan we naar een aantal lokale beurzen: o.a. gouda. Over een
aantal andere plaatsen wordt nog overleg gevoerd.
o Er zijn wel diverse uitnodigingen, maar bv Leeuwarden is lastig ivm
de logistiek.
o In leveranciersland veel aan de gang. Gememoreerd wordt de
onduidelijke situatie rond PicoMit.
o Om er een mooi jaar van te maken hoopt To op extra inzet van
leden.
o N.a.v. de workshop OC32 is er een groepje opgestaan dat met
betrekking tot dinamo activiteiten op wil starten. Ton doet daarom
een oproep aan dinamogebruikers om zich bekend te maken.

8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
9. Sluiting 11.50 uur
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