
 
 
 

  Pagina 1 van 20 

Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 2020 
Bijgewerkt per 14-3-2020. 
 
Hierbij treft u de volgende stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2020 aan: 
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1. Uitnodiging en Programma Algemene Ledenvergadering 2 
 

2. Agenda Algemene leden vergadering 3 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 14 maart 2019 4 
 

4. Jaarverslag 2019 Secretaris 7 
 

5. Jaarverslag 2019 Commissie Noord 9 
 

6. Jaarverslag 2019 Commissie Zuid 11 
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8. Jaarverslag 2019 Technische Commissie 15 
 

9. Jaarverslag 2019 Webteam 16 
 

10. Financieel Jaarverslag 2019 18 
 

11. Realisatie 2019 en Begroting 2020 19 
 

12. Balans 2019 20 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ully Slijper-Neuberger, Secretaris 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dehler Club Nederland 
Zondag ?  2020 aanvang 13.30 uur (datum wordt nog vastgesteld) 
 
Het bestuur van de Dehler Club Nederland nodigt u van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering in combinatie met Dehlercafé. 
 
Locatie 
Clubhuis WV AVOH 
Energieweg 5 
1271 EC Huizen 
Website: https://avoh.nl 
 
Programma 
13:00 uur Inloop en ontvangst met koffie en gebak. 
13:30 uur Welkom door Hugo. 
13:40 uur Welkom door Jan Willem en opening ALV. 
14:45 uur Einde ALV aanbieden drankje aan aanwezigen. 
15:15 uur Start presentatie Dehlerclublid Jack van Biemen over het beplakken op de 

scheepshuid van folie, als milieuvriendelijk alternatief voor antifouling (de 
Dehlerclub heeft het milieu hoog in het vaandel staan). 

16:00 uur Einde presentatie start van het café dus borrelen. 
17:15 uur Begin van het dineer van de afhaal chinees (eigen rekening). 
20:00 uur Naar huis (of eerder). 
 
  

https://avoh.nl/
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Agenda Algemene Ledenvergadering 
1. Opening door de voorzitter.  
2. Mededelingen en ingekomen stukken.  
3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 

2019. 
4. Jaarverslagen van de secretaris en de commissies.  
5. Financieel verslag 2019 en begroting 2020. 
6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur voor 2019. 
7. Benoeming van de kascommissie 2020. 
8. Mutaties in de commissies. 
9. Bestuurssamenstelling en -verkiezingen. Drie bestuursleden treden af. Een 

vierde legde eerder in het jaar zijn functie neer. De aftredende bestuursleden 
zijn: Hugo Waterschoot, Fred Neve en Jan Willem Kemper. Zij zijn niet 
herkiesbaar. Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: Erik 
Boonacker, in de functie van voorzitter, Bert Koers (Commissie Noord), 
Thomas Been (Webteam) en Paul Kramer (Redactiecommissie). 

10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

  
Hebt u vragen of discussiepunten die u graag behandeld wilt zien tijdens de ALV, 
dan kunt u deze tot uiterlijk vrijdag 13 maart vooraf inleveren bij de secretaris: 
secretaris@dehlerclub.nl of telefonisch: 020-6593003 of 06-15363625.  
 
Het verslag van de ALV van 2019, alle verslagen van de commissies en de begroting 
voor 2020 zijn ca. 2 weken voor de vergadering vanaf onze website te downloaden. 
Op verzoek zal de secretaris de stukken toesturen. 
 
Namens het bestuur van de Dehler Club Nederland 
Ully Slijper-Neuberger, Secretaris 

mailto:secretaris@dehlerclub.nl
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Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dehler club 
Nederland, gehouden op 14 maart 2019 bij de WV Aalsmeer. 
 
Aanwezig: 23 leden en 5 partners. 
 
Bericht van verhindering: Bert Koers, Astrid Boonstra, Marjo Diebel en Theo Heesen. 
 
1. Opening door de voorzitter Jan Willem Kemper 

Jan Willem begroet een klein maar selectief gezelschap, met name de drie 
aanwezige ereleden Femia Kramer, Wim Nierman en Leo Kuiper, alsmede het lid 
van verdienste Rob Jaspers. 

2. Welkome aan de aspirant-leden 
Er zijn geen aspirant-leden aanwezig. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

4. Vaststellen van het verslag van de ALV van 2018 
Over het verslag zijn geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 

5. Jaarverslagen van de secretaris en commissies 
Naar aanleiding van: 

• Redactiecommissie: Alex Lemstra heeft zijn boot verkocht en het voorzitter- 
en lidmaatschap van deze commissie neergelegd.  

• Websitecommissie: deze commissie heeft een zware tijd achter de rug. De 
leverancier liet het gedurende het vorige jaar afweten waardoor veel werk op 
de schouders van Rob Jaspers en Fred Neve neerkwam. Jan Willem bedankt 
Rob hiervoor met een kleine attentie. 
Rob op zijn beurt benadrukt dat vooral het doorzettingsvermogen van Fred 
belangrijk was om de website op het huidige niveau te brengen en te houden. 
Rob zelf is gestopt met actief aan de site te werken maar is op de achtergrond 
wel beschikbaar, gezien de kwetsbare eenmansbezetting op dit moment. 

6. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 
De nieuwe penningmeester René Duursma heeft een aantal problemen gehad bij 
de overname van zijn functie, vooral de toegang tot gegevens bij de bank heeft 
veel tijd en energie gekost. Verheugend is een positief saldo van € 5.000, -, aan 
de andere kant zijn de redenen waarom dit zo is minder rozig: te weinig 
belangstelling voor evenementen, dus minder uitgaven voor de DCN. Ook heeft 
het flink wat moeite gekost om afspraken over de verzendkosten van Op Koers 
voor alle partijen helder te krijgen. 
Op een vraag uit de zaal waarom er een groot verschil is tussen de uitgaven van 
Commissie Noord en Zuid antwoordt René dat Zuid bepaalde kosten, zoals 
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dinerkosten, via de club laat betalen en commissie Noord deze kosten tijdens het 
evenement door de deelnemers zelf laat betalen. 
Afspraak: René, Hugo (Noord) en Hanneke (Zuid) zullen binnenkort bespreken 
hoe dit in de toekomst op één manier zal worden geregeld. 
Ook wordt gevraagd om meer duidelijkheid omtrent de 20% bijdrage van de DCN 
aan diverse activiteiten. Ook dit zal binnen het bestuur worden besproken. 

7. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur voor 2018 
De kascommissie heeft de financiële gegevens gecontroleerd, steekproeven 
genomen en geen afwijkingen geconstateerd. De boekhouding is inzichtelijk en 
praktisch van opzet. 
Aanbevolen wordt voortaan de rechter kolom op de “toelichting op balans” 
achterwege te laten, deze is onnodig en alleen verwarrend. 
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het in 2018 gevoerde beleid. 

8. Benoeming van de kascommissie 2019 
Hans Ykema treedt af en Wim Nierman meldt zich aan als nieuw lid. 

9. Mutaties in de commissies 
Jan Willem benadrukt hoe belangrijk het is om steeds voldoende leden te vinden 
die bereid zijn om in de commissies plaats te nemen. Hij realiseert zich dat de 
vandaag aanwezige leden helaas niet de doelgroep vormen die hij wil bereiken 
want de meesten zetten zich al enthousiast in op verschillende gebieden. 
Er is een dringende vacature in het bestuur van voorzitter van een PR commissie. 
Hij/zij heeft onder andere de taak om een echte commissie op poten te zetten en 
zodoende de bekendheid van de club te vergroten.  
De Commissie Zuid kon begin dit jaar Joop Thissen als nieuw lid welkom heten. 
De commissie bestaat nu uit 4 leden en heeft nog één vacature. 
Hetzelfde geldt voor Commissie Noord waar Frank Beijnvoort de gelederen heeft 
versterkt en waar nog één vacature is.  
Gelukkig zijn voor beide commissies steeds DCN leden beschikbaar om te helpen 
bij de diverse evenementen. 
De webcommissie bestaat slechts uit één persoon, Fred Neve. Het is dus heel 
erg belangrijk om iemand te vinden die hem wil ondersteunen. Volgens Fred kost 
dit niet veel tijd en is het ook niet al te moeilijk om zich de gang van zaken eigen 
te maken. 
De technische commissie is met 5 leden compleet. 
In de redactiecommissie heeft Marieke Verhaar Hans van Kuijeren als redacteur 
opgevolgd. Door het vertrek van Alex Lemstra ontstaat nu de vacature van 
voorzitter. 
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10. Bestuurssamenstelling en- verkiezingen 
Volgens schema treedt Hugo Waterschoot af maar stelt zich herkiesbaar. De 
aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
In het bestuur zijn nu 2 vacatures: voorzitter redactiecommissie en voorzitter PR 
commissie. 

11. Rondvraag 

• Hans v. Kuijeren verzoekt om meer kopij voor Op Koers. Het is steeds moeilijk 
om het blad gevuld te krijgen. Hij herinnert zich dat in het verleden de 
technische commissie bijdragen heeft geleverd over geconstateerde zwakke 
punten en gedane reparaties aan onze schepen. Rob Mol zal dit bespreken 
maar wil ervoor waken om daardoor stigmatiserend over te komen. 

• Er worden opmerkingen geplaatst over de geringe opkomst bij deze ALV: 

• Er is geen spreker/geen extra activiteit. 
Daar is wel degelijk over nagedacht maar het bestuur kon helaas niemand 
vinden die op deze donderdagavond beschikbaar was.  

• Waarom de ALV op een donderdag? Mensen die vrijdags moeten werken en 
daarnaast nog lang onderweg zijn komen dan zeker niet. 
Verleden jaar was de ALV op een vrijdag en er was een bezoek aan het 
museum in IJmuiden en ook toen waren er slechts 29 mensen aanwezig. Het 
is moeilijk om een dag en plaats te vinden die voor iedereen goed uitkomt. 
Bovendien is vrijdag v.w.b. files niet aantrekkelijk. 

• Zijn er inkomsten van adverteerders op de website? 
Dit zijn dezelfde adverteerders die ook in “Op Koers” staan; deze inkomsten 
dekken nu nog de kosten van het blad. Bij veel verenigingen staat het 
papieren clubblad ter discussie, of het is al verdwenen. Omdat “Op Koers” 
door de leden nog altijd goed wordt gewaardeerd en omdat de kosten mede 
door de advertentieopbrengsten beheersbaar zijn is opheffing van het 
papieren blad nu, en naar verwachting in de nabije toekomst, niet aan de orde. 
 

12. Sluiting, napraten met borrel 
• René wil op deze plek Henk Ossel bedanken voor alle tijd en moeite die het 

kost om de ledencontributie te incasseren. 

• Wim Nierman bedankt de bestuurs- en commissieleden voor het vele werk dat 
zij verrichten om onze club draaiende te houden. Zonder hun inzet zou de 
DCN beslist niet kunnen voortbestaan. 

• Jan Willem bedankt de WV Aalsmeer voor de geboden gastvrijheid; hij nodigt 
de aanwezigen uit om onder een borrel verder te praten en wenst voor straks 
een goede thuisreis. 

Ully Slijper-Neuberger, Secretaris   
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Jaarverslag 2019 van de Secretaris 
Door het aftreden van de voorzitter van de redactiecommissie bestond het algemene 
bestuur van de DCN officieel uit zeven leden. Gelukkig nam een ander lid van deze 
commissie, Paul Kramer de honneurs waar. De, op de ALV aangekondigde, PR 
commissie kwam helaas niet van de grond, er kon niemand worden gevonden die 
zich daarvoor wilde inzetten. 
Het bestuur kwam in 2019 vijf keer bij elkaar. Naast verschillende “lopende zaken” 
werd een handleiding opgesteld met richtlijnen voor leden die bereid zijn een 
evenement te organiseren. 
Onderstaand vindt u een samenvatting van activiteiten die niet door de commissies 
Noord en Zuid werden georganiseerd. 
De Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2019 
Als locatie werd dit keer gekozen voor het centraal gelegen Culemborg. Vanuit het 
restaurant Op de Haven had men een prachtig uitzicht over de haven en de voorbij 
stromende Lek. 
De voorzitter Jan Willem Kemper opende de bijeenkomst en heette met name de 
nieuwe leden en de aanwezige ereleden van harte welkom. Door een intensieve 
flyer- en posteractie konden in 2018 veel nieuwe leden aan het DCN-ledenbestand 
worden toegevoegd. Om het “Clubgevoel” te versterken werden er door de 
commissies Noord en Zuid ook in het afgelopen jaar een aantal natte- en droge 
activiteiten georganiseerd; sommigen ervan blijken jaar na jaar een groot succes. 
Helaas moesten enkele activiteiten worden afgelast omdat de belangstelling ervoor 
minimaal was. Een teleurstelling voor de commissieleden die zó hun best doen.  
Daarna werd de Clubpersoon van het jaar bekend gemaakt. Deze keer viel de eer 
toe aan Hans van Kuijeren die 10 jaar lang als redacteur van Op Koers een grote 
bijdrage heeft geleverd om ons clubblad aantrekkelijk te maken. Naast een oorkonde 
en een bos bloemen ontving Hans ook het enige echte complete Dehlerboek waar hij 
erg blij mee was. Marieke Haar wordt zijn opvolgster, zij zal Op Koers ook in de 
toekomst met interessante artikelen vullen. 
Met het uitbrengen van een toast en de beste wensen voor het komende jaar gaf Jan 
Willem de microfoon over aan onze webmaster Fred Neve om de prijswinnaars van 
de fotowedstrijd bekend te maken. De 1ste prijs ging aan Jan Brouwer met een 
prachtige foto van een vuurtoren met als achtergrond donkere wolken en een 
ondergaande zon. Deze foto en de andere vier winnende foto’s zullen in 2019 op de 
voorpagina’s van Op Koers te bewonderen zijn. 
De algemene ledenvergadering op 14 maart 2019 
Of het aan de dag (donderdag), aan de tijd (20.00uur) lag, of dat het ontbreken van 
een activiteit de oorzaak was – er waren heel weinig leden op deze bijeenkomst 
afgekomen. Het waren hoofdzakelijk (ex) bestuurs- en commissieleden die de weg 
naar de WV Aalsmeer hadden gevonden. Het bestuur zal dit gegeven zeker 
meenemen bij het plannen voor de volgende ALV. 
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Na het doornemen en vaststellen van het ALV-verslag van 2018 en het 
bekendmaken van de wijzigingen binnen de commissies werden de verslagen uit de 
diverse commissies, het financieel jaarverslag en de begroting doorgenomen. Ook 
de kascommissie bracht verslag uit waarna decharge werd verleend aan de 
penningmeester voor het in 2018 gevoerde beleid. 
De Clubdag op 9 november in het GeoFort te Herwijnen 
Het Geofort is gebouwd op een oud fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Na de opening door dagvoorzitter René Duursma en voorzitter Jan Willem Kemper 
gaf Mark Slats een spannende lezing over zijn ervaringen tijdens de Golden Globe 
Race. 
Na de lunch kregen we een uur durende rondleiding door het oude fort, leerden de 
functies ervan als onderdeel van de Waterlinie en maakten kennis met de manier van 
leven van de soldaten die er verbleven 
In een aparte ruimte gaf Maxim van Pelt van Elvström Sails een duidelijke uitleg over 
mast- en zeiltrim. Ook was er een lezing over moderne aangroei-werende methodes 
door Epifanes. 
Op de informatiemarkt konden de deelnemers zich bij enkele standjes laten 
informeren over Striping voor Dehler jachten van Jack van Biemen, Sailability (zeilen 
voor mensen met een beperking), alle technische vragen over onze Dehlers 
(beantwoord door Henk van Slochteren), onze Technische commissie, de 
Evenementen commissies Zuid en Noord en het webteam (voor alle vragen over de 
website en het forum). En zoals op elke clubdag konden leden weer hun 
tweedehands spullen verkopen. 
Het was een werkelijk geslaagde clubdag dankzij het vele werk dat de hiervoor 
samengestelde commissie heeft verricht. Na afloop was er, voor wie dat wilde, een 
heerlijk stamppottenbuffet. 
 
Ully Slijper-Neuberger, Secretaris   
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Jaarverslag Commissie Noord 2019 
Ook in 2019 zijn er de nodige  natte en droge evenementen georganiseerd door de 
commissie. Helaas zijn er ook dit jaar evenementen welke qua organisatie al klaar 
waren, afgelast wegens te weinig deelname op de gepubliceerde uiterste 
inschrijfdatum! 
De uiterste inschrijfdatum wordt gekozen om de organisatie definitieve afspraken te 
kunnen laten maken met havens, restaurants, musea enz. Tegenwoordig zijn er vaak 
kosten verbonden aan het niet of met minder mensen verschijnen op locaties. 
 
De evenementen van 2019 
 
Informatieve zondagmiddag bij Vrolijk Watersport , in samenwerking met de 
commissie zuid DCN 
Voor het 4e jaar waren we op een winterse zondagmiddag begin februari te gast bij 
Vrolijk Watersport in Scheveningen. Voor de laatste maal in de oude winkel. Waar 
uitgebreid gesproken is over de verschillende aspecten van elektronische navigatie 
en de problematiek van digitale kaarten De 25 deelnemers werden verwend met 
drankjes en hapjes en konden tussen de presentaties door rondneuzen in de winkel 
Dehlercafé 2019 
Gehouden in Huizen, met als spreker ons lid Erik Boonacker die een uitgebreide 
presentatie over de Jachtbouw in Nederland hield. De middag werd gezellig 
afgesloten met de bekende portie afhaalchinees. En ook hier waren er ongeveer 35 
leden komen opdagen. 
2-luik trim evenement 
We hebben 2 zaterdagen georganiseerd in het voorjaar waarbij het trimmen van de 
boot centraal stond. Een theoriedag en een praktijkdag waar op verschillende type 
Dehler schepen mee gevaren kon worden , Mede dank zij de uitgebreide support van 
Flevo Marine en het goede weer was dit een leerzaam evenement, waarbij ook 
Dehlerclubleden met de nodige wedstrijd ervaring zich als praktijkinstructeurs 
beschikbaar hadden gesteld. 
Hemelvaart/verrassingsweekend 
Ook dit jaar was er weer een traditionele Hemelvaarttocht. Deze keer hebben we het 
dichter bij huis gezocht n.l. de Marker Wadden waar naast een rondleiding over het 
eiland er nog diverse activiteiten waren zo als het ontwerp en bouw van mini 
zeilbootjes en een echte strand potluck. Het weekend werd afgesloten bij de 
Mastenbar in Enkhuizen met het traditionele diner. 
5 uurs Lelystad / DCN Cup 
Dit jaar is er weer een poging ondernomen om een echte wedstrijd te organiseren, dit 
in samen werking met de watersport vereniging de Houtrib. Hierbij waren naast 
prijzen in het algemeen klassement ook prijzen beschikbaar voor alleen het 
Dehlerclub klassement waar alleen Dehler schepen tegen elkaar uit kwamen. In een 
totaal van 17 schepen bestond het Dehler klassement uit 4 schepen. Het begin voor 
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de Dehler Cup nieuwe stijl is gelegd, we hopen dit de komende jaren verder uit te 
bouwen naar weer wedstrijden voor alleen Dehler  schepen. 
Motor instructiedag 
In oktober is er een instructiedag over Volvo en Yanmar motoren  gehouden in 
Lelystad bij Flevo Marina Yachtservice & Refit met ingedachte het winterklaar maken 
van de motor. Deze zaterdag is een succes geweest met een 35-tal aanmeldingen 
en veel leden die voor de eerste keer een evenement bezochten. 
Polyesterdag 
Voor de derde keer werd bij Modus Marine een cursus dag georganiseerd over het 
bijwerken van beschadigingen in polyester en hoe die te repareren. De dag was 
opnieuw een groot succes. Met nieuwe leden en leerzame presentaties en het zelf 
opdoen van praktijk ervaring. 
Overige activiteiten 
Ook in 2019 heeft de commissie tijdens de clubdag in november een standje bemand 
waar de nodige adviezen van leden over evenementen in ontvangst zijn genomen. 
Tevens is er geworven doormiddel van een groot uitgevallen vacatureposter voor 
nieuwe commissie leden voor de verschillende commissies. 
Commissie organisatie 
De commissie bestond in 2019 uit de leden Bert Koers, Erik Boonacker, Frank 
Beijnvoort  en commissie voorzitter Hugo Waterschoot. 
In 2020 gaan er een aantal veranderingen plaats vinden in de commissie. De 
commissievoorzitter treedt tijdens de ALV 2020 af als voorzitter, en verlaat ook de 
commissie Noord. Het voorzitterschap zal overgenomen worden door de huidige 
leden Bert Koers en Frank Beijnvoort. 
Gelukkig  heeft zich tijdens de Nieuwjaars receptie 2020 lid Mick Krijt zich bereid 
verklaard om in de commissie plaats te nemen en zo doende deze te versterken .Om 
de commissie echt op sterkte te krijgen zijn we dan ook nog steeds opzoek naar 
nieuwe commissie leden. Mensen die bereid zijn tijd en energie in de commissie te 
steken. 
Gelukkig zijn er rondom de commissie nog een groep mensen die activiteiten 
organiseren en/ of mee helpen te organiseren. De commissie spreekt hiervoor dan 
ook de uitdrukkelijke dank uit. 
 
Hugo Waterschoot, Voorzitter commissie Noord  
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Jaarverslag Commissie Zuid 2019 
Informatieve zondagmiddag bij Vrolijk Watersport 
Voor het 3e jaar waren we op een winterse zondagmiddag begin februari te gast bij 
Vrolijk Watersport in Scheveningen. Het onderwerp dit jaar was navigeren op 
papieren en digitale kaarten, wat is er te koop en hoe doe je dat. 35 deelnemers 
lieten zich hierover voorlichten. Daarbij werden ze verwend met drankjes en hapjes 
en konden tussen de presentaties door snuffelen in de winkel, waar Vrolijk een 
mooie kortingsactie voor hen had. 
Hemelvaarttocht 
Op Hemelvaartsdag verzamelden de Dehlers uit Zuid zich in Willemstad aan het 
Hollandsch Diep voor een heerlijke potluck. De vrijdag daarna zeilde men naar het 
nieuwe haventje van natuureiland Tiengemeten. Daar werd de groep ontvangen door 
een gids van Natuurmonumenten die tijdens een wandeling uitleg gaf over het 
ontstaan, de geschiedenis en huidige beheer van het eiland. Aansluitend werd een 
lekker stuk over het Haringvliet gezeild naar Hellevoetsluis. Op zaterdag zeilde het 
konvooi weer naar Willemstad terug, waar op het terras van Quarto Ocho werd 
genoten van een aperitief gevolgd door een heerlijk shared diner. De ochtend daarna 
werd onder het genot van koffie met een Brabants worstenbroodje afscheid genomen 
en voer iedereen weer naar zijn thuishaven.  
Stertocht en barbecue 
Op 22 en 23 juni zeilden de Dehlers in Zuid weer een Stertocht naar de Mosselbank 
in het Grevelingenmeer. Daar genoten we van een heerlijke barbecue en een mooi 
kampvuur tot diep in de nacht. 
Rondje Tiengemeten 
Op zaterdag 7 september 2019 is het 13e Rondje Tiengemeten gevaren. Het was 
een wedstrijd met regen en zonneschijn, en een wisselende wind uit verschillende 
hoeken. De ‘Second Love’ won opnieuw de 1e prijs en mocht ook de wisseltrofee 
mee naar huis nemen. De ‘Nimmerzat’ kon zich verheugen op de 2e prijs en de 
‘Peanuts’ sleepte de 3e prijs in de wacht. De gecorrigeerde tijden van deze nummers 
1, 2 en 3 lagen zeer dicht bij elkaar, te weten 3:21:8, 3:22:27 en 3:28:59. In het mooi 
gerenoveerde clubhuis van WSV De Put was het goed toeven met lekker eten, 
drinken en gezelligheid. Na het ontbijt op zondagochtend werd er afscheid van elkaar 
genomen onder het motto: ‘Volgend jaar weer!’. 
Nieuwe leden 
In 2019 is geen actieve ledenwerfcampagne gevoerd, wegens gebrek aan een 
‘kartrekker’. Wel zijn door commissie Zuid alle nieuwe leden in Zuid telefonisch 
benaderd voor een kennismaking, aanvullende informatie en het beantwoorden van 
eventuele vragen. Over het algemeen stelden de nieuwe leden deze kennismaking 
op prijs. 
Samenstelling van de commissie 
Halverwege het jaar is Joop Thissen gestopt als commissielid vanwege andere 
drukke vrijwilligerswerkzaamheden. De vacature die daardoor ontstond is nog niet 
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ingevuld. Hans Verhoeff en Marjo Diebels hebben zich in 2019 weer enthousiast 
ingezet als commissielid, onder voorzitterschap van Hanneke Friebel. 
 
Hanneke Friebel, Voorzitter commissie Zuid  
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Jaarverslag 2019 Redactie Commissie Op Koers. 
 
De redactie 
Het redactieteam zal er na goedkeuring van de ALV als volgt uitzien: 
Commissievoorzitter, tevens bestuurslid: Paul Kramer 
Eindredacteur: Marieke Verhaar 
Opmaak: Adri Hidding 
Verzending Op Koers: Paul Kramer 
Mutaties redactiecommissie 
Marieke Verhaar heeft sinds begin 2019 het redactionele estafettestokje met veel 
enthousiasme overgenomen van Hans van Kuijeren. De laatste Op Koers van 2018 
was nog een coproductie. Vanaf OK 1 in het nieuwe jaar 2019 is zij de nieuwe 
eindredacteur. 
Paul Kramer zal na goedkeuring van de ALV officieel het voorzitterschap en de 
vertegenwoordiging in het bestuur overnemen van Lex Lemstra. 
Redactievergaderingen 
Er werd diverse keren vergaderd bij Adri thuis (Huizen). Daarbij werden de vorige 
uitgaven van Op Koers besproken en bestuursstandpunten uitgewisseld voor zover 
deze in relatie stonden tot het uitbrengen van Op Koers. 
Verheugend is dat Op Koers sinds 2019 fullcolour wordt uitgebracht, dit tot volle 
tevredenheid van onze leden. Dat komt zeker de aantrekkelijkheid van het blad ten 
goede.  
Inhoud Op Koers 
In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de hoeveelheid ingeleverde kopij 
soms wat dunnetjes was met slechts 24 pagina’s. Na enkele interviews met nieuwe 
leden is deze rubriek een beetje in het vergeetboek geraakt en datzelfde geldt voor 
de rubriek klusideeën. Maar hier wordt binnen de redactie aan gewerkt. 
Tevens zullen wij artikelen krijgen van een van onze leden die een rondje Atlantische 
Oceaan zullen gaan varen. 
Technische bijdragen 
Techniek is altijd een belangrijk onderwerp geweest in Op Koers. De redactie vraagt 
zich af of het bijvoorbeeld mogelijk zou zijn dat iemand van de Technische 
Commissie het forum van de website in de gaten zou kunnen houden om daaruit 
zaken te destilleren die zich lenen voor publicatie in Op Koers. Tevens is gevraagd of 
het standaard artikel in Op Koers een opfrisbeurt kan krijgen en tevens in kleur kan 
worden afgedrukt. 
De Planning 
Een ander zorgenkindje is de planning van de uitgaven van Op Koers. Zoals bij elk 
periodiek geldt ook voor iedere Op Koers een deadline. Het is soms verleidelijk om 
die wat uit te stellen wanneer kopij wordt toegezegd. Meestal is er wel enige speling 
mogelijk maar die deadline is er niet voor niets. Er is immers ook tijd nodig voor de 
correcties en de opmaak van de proefnummers. Ook met de drukker zijn afspraken 
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gemaakt en dat geldt ook voor de tijdige aanlevering van het blad voor de 
verzending. De redactie wil dit item dan ook graag nog eens uitgebreid onder de 
aandacht brengen bij alle “vaste” leveranciers van kopij. 
 
Namens de redactiecommissie 
Paul Kramer.  
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Verslag Technische Commissie DCN 2019. 
De Technische Commissie (TC) van de Dehlerclub Nederland bestaat op dit moment 
uit een 5-tal leden: Ruud Blomsma, Erik-Jan Koeze, Deen Houtepen, Olaf Smit en 
Rob Mol. Dit jaar heeft Wilfried Oude-Vrielink de TC verlaten. De TC is op zoek naar 
een nieuw lid om de kennis van de TC verder te versterken! 
Door de toename van het aantal leden door de succesvolle ledenwerkactie zijn dit 
jaar aanmerkelijk meer Technische Handboeken besteld en geleverd. De nieuwe 
eigenaren van de handboeken kunnen daarna zelf de aanvullingen downloaden en 
als zij dat willen, uitprinten. Deze aanvullingen zijn uitsluitend voor eigenaren van een 
handboek altijd beschikbaar. In de loop van het jaar zullen ook de initieel 
uitgeleverde hoofdstukken van het handboek online beschikbaar gemaakt worden. 
Uiteraard ook alleen voor eigenaren van een handboek. 
Daarnaast is er weer een aantal lummelbeslagen, accu conditiemeters en promo-
DVD’s verkocht.  
De schoefaslager- en andere gereedschappen zijn ook dit jaar geregeld uitgeleend. 
Op sommige momenten was er zelfs een (korte) wachtlijst. Om te voorkomen dat het 
gereedschap zoekraakt moet het na elke keer uitlenen worden geretourneerd naar 
de TC. Het gereedschap kan ook op verzoek van de TC worden doorgestuurd naar 
de volgende gebruiker. 
Aan veel van de discussies op het forum wordt deelgenomen door de leden van de 
TC. Op deze manier wordt de kennis verspreid en in veel gevallen ook kennis 
opgedaan. 
Tijdens de Dehlerclubdag heeft de TC zich uiteraard ook weer gepresenteerd met 
een eigen stand met de producten van de TC en de kennis en kunde van Henk van 
Slochteren. Veel leden met technische vragen en opmerkingen hebben de stand 
bezocht, de meesten met een advies op zak. Maar uiteraard is er ook ruimte voor 
discussie! 
 
 
Rob Mol, Voorzitter Technische Commissie   
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Jaarverslag 2019 Webteam 
Samenstelling webteam 
Rob Jasper heeft aan het begin van het jaar het webteam verlaten. Vanaf 2003 heeft 
hij onafgebroken aan het roer van deze digitale Dehler gestaan. Toch blijft hij nog op 
de achtergrond meekijken en meldt zich als hij rare dingen ziet. In de loop van het 
jaar werden Leo Schelvis en Thomas Been bereid gevonden het webteam te 
versterken. Op bepaalde gebieden hebben zij zelf meer kennis dan het oude team. 
Omdat zij beiden nog een baan hebben zal hun inbreng beperkt zijn. Maar bij 
afwezigheid van Fred zijn beide heren in staat de website te blijven ondersteunen. 
Onderhoud website 
Rob Jasper en Fred Neve zijn begin 2019 in contact gekomen met Lamper Design 
voor het onderhoud van de website voor € 110,00 per maand exclusief BTW. Na een 
goed gesprek met de eigenaar werd door het bestuur besloten het onderhoud van 
onze website bij deze firma onder te brengen. Na een paar maanden ervaring 
kunnen wij zeggen dat wij zeer tevreden zijn over de samenwerking. Ook als wij 
vragen hebben krijgen wij snel antwoord. Enkele probleempjes hebben zij binnen het 
contract voor ons opgelost. 
De website is ondergebracht bij de provider Vimexx. Bij probleempjes, die er 
nauwelijks zijn, of vragen krijgen wij altijd binnen een dag antwoord. De problemen 
worden snel en naar tevredenheid opgelost. 
Nieuwsbrieven 
Er zijn in het afgelopen jaar 11 nieuwsbrieven verzonden naar rond 800 contacten. 
Slechts een kleine groep leden heeft zich afgemeld voor ontvangst van de 
nieuwsbrief. Het webteam merkt dat na verzenden van de nieuwsbrieven er meer 
aanmeldingen voor evenementen worden ontvangen en gaat daar dus mee door. 
Aantal website bezoekers 
Het aantal website bezoekers (leden logins) in 2019 was ca 54.625 (totaal 1063445). 
Ongeveer net zo veel als in 2018. 
Het aantal forum topics (onderwerpen) vanaf 2003 staat nu totaal op 5820 (laatste 
jaar zijn er ruim 240 nieuwe onderwerpen gestart), terwijl het totaal aantal geplaatste 
forum berichten sinds 2003 is opgelopen naar 53895. 
Fotowedstrijd 
Het jaar werd weer afgesloten met de fotowedstrijd. Er werden 55 foto’s ingeleverd 
en er is door 37 leden gestemd op de foto’s. Ten opzichte van vorig jaar werden er 
minder foto’s ingeleverd (vorig jaar 65) en ook minder leden hebben gestemd op de 
foto’s (vorig jaar 49). Ook dit jaar werden foto’s ingeleverd met een te lage resolutie 
dan nodig is om er een vergroting van te maken. Maar ons lid Adri Hidding heeft de 
resolutie kunnen verbeteren, waardoor alle prijswinnaars een vergroting van hun 
winnende foto hebben gekregen.  
De winnende foto’s zijn in een apart fotoalbum op de website gezet, inclusief een 
overzicht van de uitgebrachte stemmen. 
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Bestuurslid webteam 
Fred Neve heeft in 2020 8 jaar in het bestuur gezeten en moet dus aftreden. Hij zal 
worden opgevolgd door Thomas Been. Fred blijft wel lid van het webteam. 
 
Webteam DCN, Leo Schelvis, Thomas Been en Fred Neve.  
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Financieel Jaarverslag 2019 
De DCN heeft het jaar 2019 afgesloten met een tekort van € 250 tegen een begroot 
voordelig saldo van € 130. Het ledental bleef nagenoeg gelijk op 770 als de 56 
opzeggingen in januari 2020 meegeteld worden. 
 
Toelichting op de exploitatie 
Inclusief een reservering € 3.000 voor de lustrumviering in 2021 is het resultaat 
€ -250. Specificatie: 
Hogere inkomsten: 

• Contributies € 574 
• Evenementen €1.498 

Lagere kosten: 

• Algemene ledenvergadering € 644 
• Evenementen €1.954 
• Website € 660 

Hogere kosten: 

• Bestuur en commissies €2.066 
• Diversen, inclusief € 3.000 lustrumreservering en DCN-vlaggetje 

 €5.051 
Voor de werkelijke verschillen, zie Realisatie 2019. 
De contributie van de DCN, € 33 bij incasso wordt geïncasseerd door onze 
ledenadministrateur Henk Ossel. Het merendeel gaat direct goed, maar de 
uitzonderingen kosten onevenredig veel tijd. Bij betaling via acceptgiro wordt € 36 in 
rekening gebracht. We zijn Henk veel dank verschuldigd voor zijn inzet. De netto 
opbrengst van de contributies in 2019 is € 26.287, iets hoger dan begroot. 
Nieuwe leden melden zich aan via de website. Dit kan alleen als er direct betaald 
wordt en tegelijk een machtiging voor volgende jaren gegeven wordt. Bij een late 
aanmelding zijn november en december gratis en is de betaling voor het hele 
volgende jaar. 
In ons clubblad Op Koers wordt voor twintig advertenties € 4.872 betaald, de totale 
kosten zijn € 10.322, € 1.178 lager dan begroot. 
Door het bestuur en commissieleden is € 2.066 meer gedeclareerd dan begroot maar 
dat is per 2019 inclusief alle declaraties van de commissieleden. De suggestie van 
commissie Zuid om clubvlaggetjes aan alle leden te verstrekken om het 
“Dehlerclubgevoel” te bevorderen is overgenomen. De kosten, € 2.370 zijn bij 
Diversen opgenomen en verklaren het kleine negatieve resultaat. 
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Evenementen 
Voor leden van de DCN wordt door een klein aantal medeleden evenementen 
georganiseerd. Dit zijn de Nieuwjaarsreceptie, een informatiedag bij de firma Vrolijk, 
het Dehlercafé, een Polyesterdag, twee gezamenlijke Hemelvaarttochten door de 
commissies Noord en Zuid, Rondje Tiengemeten, de Motorwinterklaarmaakdag en 
de clubdag. Helaas gingen de nachttocht, de IJsselmeercup en de EHBO instructie 
niet door wegens geringe belangstelling.  
Voor de evenementen 2019 is betaald bij aanmelding via de Dehler-website: € 7.553, 
inclusief handbetalingen € 7.998. Daar stonden € 15.654 kosten tegenover. In totaal 
is iets meer uitgegeven dan begroot, € 456. 
Door het bestuur en commissieleden is € 2.066 meer gedeclareerd dan begroot maar 
dat is per 2019 inclusief alle declaraties van de commissieleden. 
 
Toelichting begroting 
De contributie wordt op € 33 per jaar per lid bij incasso gehandhaafd. Bij betaling via 
acceptgiro is de contributie € 36. De financiële ruimte wordt maximaal gebruikt voor 
alle evenementen. 
 

 
 
 
  

Realisatie 2019 en Begroting 2020

Begroting 
2019

Exploitatie 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2019

Exploitatie 
2019

Begroting 
2020

€ € € € € €
Contributies 25.740      26.287 25.620    Drukwerk 400 0 400        
Rente 20            11 -            Bestuur/Commissies 3.000 5.066 5.000     

Secretariaat 100 569 100        
Alg. Ledenvergadering 1.000 356 500        

Evenementen 6.500        7.998 6.500     Evenementen 13.700 15.654 13.500    
Advertenties Op Koers 4.730        4.872 4.516     Op Koers 11.500 10.322 11.500    

Materiaal 100 0 100        
PR en Website 2.560 900 1.500     
Diversen 1.500 6.551 4.000     
Exploitatie resultaat 3.000 -250 36          
Begrotingsoverschot 130

36.990 39.168 36.636 36.990 39.168 36.636

Inkomsten Uitgaven
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De weergave van de getallen is vereenvoudigd conform de aanbevelingen van de 
kascontrolecommissie. 
 
Amsterdam, 4 maart 2020, René Duursma. 

schependeelnemers opbrengst kosten saldo
Nieuwjaarsreceptie nvt 0 1.324 -1.324 Evenement T.l.v. club Bijdragen d Totaal

nvt 111 34 77 Nieuwjaars receptie 1.200 0 1.200
Trimdag nvt 1.063 1.587 -524 4.000 2.500 6.500 160%

nvt 113 125 -13 Overige evenementen 2.000 4.000 6.000 50%
Hemelvarttocht Zuid nvt 20 600 1.042 -442 7.200 6.500 13.700 111%

16 38 1.762 1.916 -154
14 860 601 258

Roer zkt vr  Afgelast nvt Evenement T.l.v. club Bijdragen d Totaal
Polyesterdag nvt 250 0 250 Nieuwjaars receptie 1.200 0 1.000
Clubdag nvt 2.711 9.025 -6.314 4.000 2.500 6.500 160%
IJsselmeercup 6 65 0 65 Overige evenementen 2.000 4.000 6.000 50%
Winterklaarmaken mo nvt 465 0 465 7.200 6.500 13.500 111%
EHBO Afgelast nvt

58 7.998 15.654 -7.656

Dehlercafe

Percentage bijdrage DCN=percentage op inkomsten van de leden
Totalen:

Hemelvaarttocht Noord Begroting evenementen 2020 Bijdrage 
DCNRondje Tiengemeten

Clubdag

Bijdrage 
DCN

Clubdag

Evenementen 2019 Begroting evenementen 2019
Naam evenement

Infodag Vrolijk

Balans Dehler Club Nederland per 31-12-2019
Activa Passiva

€ € € € € € € €
Liquide Middelen Kort Vreemd Vermogen
ABN-AMRO 1.676,00 2.611,62 Vooruitbetaalde contributies 594,00 627,00
DKS-rekening 30.300,00 33.060,92 Crediteuren 2.973,84 1.408,01

0,00 0,00 3.567,84 2.035,01
31.976,00 35.672,54

Vlottende Middelen Jubileumfonds
Debiteuren 1.804       0,00
Kas Cie Z 125,00 125,00 Lustrum 2021 6.000,00 9.000,00
Borgsom TPG 280,00 280,00 6.000,00 9.000,00

2.209,31 405,00

Voorraden Algemene reserve
Mutsen/Caps/Stagvlag 1.925,50 1.249,70 Algemeen 21.423,74 26.542,57
Handboeken/DVD Resultaat lopend jaar 5.118,83 -250,34

1.925,50 1.249,70 26.542,57 26.292,23
Grand totalen: 36.110,81 37.327,24 36.110,41 37.327,24

1-1-2019 31-12-20191-1-2019 31-12-2019


