Notulen ALV RONA 2019
Algemene Ledenvergadering RONA
11 nov. 2019 van 14;00- 16;45 uur
Het Tramhuisje, Van der Capellenlaan 4, 7213AG Gorssel
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Agenda
Opening
Agenda vaststellen
Verslag vorige ALV d.d. 24april 2018
Bestuurswisseling:
aftredend secretaris Twan Willems, vacature
aftredend penningmeester Martin Post, vacature
reeds afgetreden Peter Vriezen om persoonlijke reden
nog geen kandidaten
5. Financieel jaarverslag boekjaar 2018, inclusief verslag kascommissie
6. Begroting boekjaar 2019
7. Samenstelling kascommissie 2020
8. Verslag lobbycommissie
9. Verslag expertisecommissie
10. Stand van zaken / Hoe verder met RONA?
11. Sluiting
1.
2.
3.
4.
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1. Opening
Interim voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet de aanwezigen welkom
Voorzitter is verhinderd wegens werkzaamheden in Portugal
Voorstelronde
2. Agenda
Er worden geen wijzigingen aangebracht op de agenda.
3. Verslag vorige ALV
Geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de ALV van 2018.
De notulen worden goedgekeurd
4. Bestuurswisseling
Twan Willems treedt af, vacature reeds breed bekend gemaakt
Helaas geen kandidaat tot nu toe, wellicht een ondersteuner voor administratie gevonden
Martin Post treedt per 1 feb. 2020 af, kandidaat penningmeester Paul Wiegerick
5. Financieel jaarverslag boekjaar 2018, inclusief verslag kascommissie
RONA’s uitgaven en inkomsten zijn in balans.
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken van het boekjaar 2018
2 leden hebben wegens hoge bankkosten hun saldo overgemaakt naar RONA, dit is gestort
op de spaarrekening, waar vandaan de toekomstige contributie zal worden overgemaakt
naar lopende rekening
Fred van Daalen doet verslag namens kascommissie, vindt de administratie zeer
overzichtelijk. Het beleid en de boekhouding van de penningmeester worden met dank,
mede namens Koos Bleeker, goedgekeurd. De ALV keurt de jaarrekening goed
6. Begroting boekjaar 2019
De begroting voor 2019 is nu vanwege datum ALV in najaar al redelijk actueel, er zijn extra
kosten gemaakt voor drukwerk en presentatie van rapport ‘’RONA Visie Scan
Spoorgoederen vervoer in Oost NL’’. Vorig jaar was er een batig saldo, toch zijn de kosten
dit jaar wat hoger en wordt het voorstel om contributie na jaren iets te verhogen naar 130
euro door ALV aangenomen. Wij gaan uit van een gelijkblijvend ledenaantal. Er wordt ook
gekeken naar belang van lidmaatschap NSG, en mogelijkheden om op andere wijze
inkomsten te genereren, optie: lokale subsidies, reiskostenvergoeding bezoeken overheden.
De begroting werd goedgekeurd
7. Samenstelling kascommissie
Huidige kascommissie bestaat uit:
• Fred van Daalen
• Koos Bleeker
Positie van Fred komt na twee termijnen vacant.
Benoeming nieuw kascommissielid. De ALV stelt Gert Jan Vuyk aan als nieuw
kascommissielid en volgt hem daarmee op.
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8. Verslag Lobbycommissie
De lobbycommissie doet aan netwerken in brede zin. Zij onderhoudt contacten met politici,
ministeries (BZ, I&W), regionale bestuurders, ambtenaren, Veiligheidsheidsregio's, media en
stakeholders. Ook het contact met de webmaster en muteren van website valt onder de
lobbycie. Helaas kon Gerrit Jan Schepers niet aanwezig zijn, maar hem is veel dank
verschuldigd voor zijn inzet voor RONA.
Aandacht werd door de leden gevraagd voor het overleg met stakeholder Railgood. Kritisch
blijven over plannen om Twentekanaallijn te gaan gebruiken, en het intensiveren van
goederenvervoer door innovatieve aanpassingen van materiaal. Wel gezamenlijk belang bij
nieuwe Noordtak.
Verder verslag akkoord bevonden.
9. Verslag Expertisecommissie
De overheid en ProRail zijn al geruime tijd bezig met het onderzoek naar de noodzaak van
geluidsisolatie van woningen in het kader van het MJPG (Meerjarenprogramma
Geluidsanering). En elke keer is er weer een geld tekort. Vinger aan pols blijven houden,
evenals bij het probleem van mankementdetectie, en handhaving van o.a. wet
Basisnetspoor.
Verder akkoord.
10. Stand van zaken / Hoe verder met RONA?
Gert Jan Vuyk geeft toelichting op het Communicatie document dat hij samen met Henk
Derksen voor het bestuur gemaakt heeft, er volgt een geanimeerde en constructieve
discussie:






Leden van expertisecommissie hadden natuurlijk ook de ALV uitnodiging en stukken
moeten krijgen. Excuses van het bestuur dat er van uit ging dat het via hun organisatie
werd gedaan.
Leden dienen ook Nieuwsbrieven en uitnodigingen naar hun achterban door te sturen.
Daarover een Ledenbrief opstellen met beknopt verslag van ALV. Na verzending een 2e
mailing in enquête vorm verzenden. GJ Vuyk biedt aan een opzet te maken
Zit er bij een van de leden een expert die via de sociale media snel stukken kan
verspreiden?
Mankementdetectie: Henk Derksen (Jr.) verstrekt info aan Piet voor het overleg met het
I&W.
Het RONA en de expertisecommissie besteden veel tijd aan verschillende zaken. Het is
beter dat beide zich concentreren op maximaal 3 zaken.
 Geluid en trillingen. Expertise wat wel en niet van belang is bij geluid en trillingen.
Vooral naleving en handhaving van geluid, en straks ook trillingen, zijn van belang.
Daarover is de notitie van Gert Jan en Martin van belang.
 Handhaving.
 Nieuwe Noordtak.

11. Sluiting
De voorzitter beëindigt de ALV, en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en open
discussie.
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