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Uitnodiging Algemene Vergadering 
Donderdag 3 februari 2011  

 
 

Uithoorn, 4 januari 2011  
 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
 
 

Het bestuur nodigt hierbij alle ereleden, leden van bijzondere verdiensten, gewone leden, gezinsleden 
en aspirant leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering (hierna te noemen de 
“AV”) van de Porsche Club Holland (hierna ook wel genoemd “PCH”), welke gehouden wordt op 
donderdag 3 februari 2011. 
 
Aanvang 20.00 uur  
Locatie: Restaurant Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen   
Soesterbergsestraat 188   
3768 MD Soest  
Telefoon (035) 603 60 10   
 
AGENDA   
 

  1. Opening door de voorzitter  
  2. Aanwijzing notulist door de voorzitter  
  3. Binnengekomen stukken  
  4. Vaststelling notulen Algemene Vergadering 2010 

5. Goedkeuring Kascommissieleden voor het jaar 2010 
7. Verslag van bestuur 2010 

    - Voorzitter 
  - Penningmeester: Verlies en Winstrekening en balans 2010 
8. Verslagen Commissies 
9. Bestuursverkiezing  

 

PAUZE 
 

10. Bestuur 2011 
11. Benoeming kascommissie. 
12. Samenstelling commissies  
13. Evenementen Agenda 2011 
14. Begroting 2011 
15. Vaststelling contributie 2011 
16. Mededelingen bestuur 
17. Rondvraag 
18. Sluiting 

TOELICHTING BESTUURSVERKIEZING  
 
De bestuursleden Henry de Vaal, Resie Blijleven, Ralph van Soomeren en Jur de Graaf blijven aan 
als bestuurslid. Walther Blijleven treedt af volgens het daarvoor opgestelde rooster en is herkiesbaar. 
Het bestuur stelt de AV derhalve voor om in ongewijzigde samenstelling door te gaan als bestuur in 
2011. Uiteraard hebben onze leden de mogelijkheid om nieuwe en/of alternatieve kandidaten voor te 
stellen. Hiertoe kan het bijgaande kandidaatstellingsformulier worden gebruikt. Kandidaatstellingen 
dienen voor 25 januari a.s. schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur via het secre-
tariaatsadres middels het invullen en tijdig opsturen van het bijgesloten formulier. 
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Bestuurskandidaten kunnen door het bestuur worden voorgedragen. Geïnteresseerde leden kunnen 
hiervoor contact opnemen met het secretariaat. Een kandidaatstelling voor het bestuur vanuit de leden 
dient de handtekening te dragen van tenminste vijf gewone leden. Deze leden dienen op de 
vergadering aanwezig te zijn, conform het huishoudelijk reglement van de PCH.  

Elk lid kan zich kandidaat stellen voor een commissie en deze kandidaatstelling behoeft geen 
handtekeningen van andere leden ter ondersteuning. Het bestuur roept alle leden van harte op om 
zich kandidaat te stellen voor een functie in één van de commissies via het bijgaande formulier!  

Notulen van de AV 2010 en financiële stukken, alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement 
zijn op aanvraag beschikbaar via het secretariaat. 

Voor de goede orde zij vermeld, dat alleen gewone leden, ereleden en leden van bijzondere 
verdiensten conform artikel 13 lid 2 van de statuten van de Porsche Club Holland stemgerechtigd zijn. 
Aspirant leden zijn derhalve niet stemgerechtigd, doch zeer welkom om deze vergadering bij te 
wonen. 

Uw aller aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Graag tot ziens in Soest.  
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
 
 

Bijlagen: antwoordstrook, kandidaatstellingsformulier, machtigingsformulier, routebeschrijving 
 
 

 

Antwoordstrook AV 2011 
 

 
 
 

Naam (aspirant) lid:  ________________________________________________ 

□  Ja, ik zal er zijn, en wel met ….. personen 
 
□  Nee, ik ben verhinderd 
 
□  Nee, ik ben verhinderd en machtig het volgende lid om namens mij een stem uit te brengen 
     wanneer dit aan de orde is 
     _____________________________________ 

 

Datum: ______________     Handtekening: _______________________________ 

 
svp verzenden of faxen aan het secretariaat of gegevens overnemen in een e-mail bericht 
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Bijlage 

Kandidaatstellingsformulier 
 
KANDIDAATSTELLING BESTUUR/COMMISSIES    

Ondergetekende Porsche Club Holland leden:   

 
1. ………………………………………………………………………………………..…   
 
2. ………………………………………………………………………………………..…   
 
3. ………………………………………………………………………………………..…   
 
4. ………………………………………………………………………………………..…   
 
5. ………………………………………………………………………………………..…   
 
stellen de heer/mevrouw: ………………………………………… 

als kandidaat voor:   
a.  bestuur*)  
b.  kascommissie / ledencommissie / sportcommissie / toercomissie / redactiecommissie / 
websitecommissie / kledingcommissie*)   

op de Algemene Vergadering 3 februari 2010 van de Porsche Club Holland.   
 
*)  doorhalen wat niet van toepassing is.    
 
Datum: ……………………. 

 
Handtekening 1. ………………………   Handtekening 2. ………………………    
 
Handtekening 3. ………………………   Handtekening 4. ………………………    
 
Handtekening 5. ……………………… 

 
 
 

Gelieve dit formulier te verzenden of faxen naar het secretariaat van de PCH, 
 

             Zie ook voor informatie:                www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 

 
 

N.B.: Alleen gewone leden, ereleden en leden van bijzondere verdienste kunnen zich kandidaat 
stellen, ondertekenen en/of machtigen (max. 2 machtigingen per lid).   

S.v.p. inzenden vóór 25 januari 2011 aan het secretariaat per post of per fax . 



 

Secretariaat: Postbus 91 • 1420 AB Uithoorn  
(T) 0297 524 702 • (F) 0297 524 664 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

ABN-AMRO  rek. nr. 55.59.46.886 • KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl 

 
 
 

Bijlage 
 
 

Algemene Vergadering donderdag 3 februari 2011 
 

MACHTIGING 
 
 
 
Ondergetekende, Porsche Club Holland lid: 
 
Naam ………………………………………………………………………………………..… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode/woonplaats: …………………………………………………………………….… 
 
 
machtigt hierbij Porsche Club Holland lid: 
 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode/woonplaats: …………………………………………………………………….… 
 
 
hem/haar te vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering van de Porsche Club Holland, te 
houden op 3 februari 2011 te Soest. 

 
 
Datum: … - … - …… 
 
 
 
Handtekening: ………………………………… 
 
 
 
N.B.: Alleen gewone leden, ereleden en leden van bijzondere verdienste kunnen een machtiging 
verstrekken of zich laten machtigen en als gemachtigde optreden. Maximaal zijn 2 machtigingen per 
aanwezig stemgerechtigd lid toegestaan conform art. 14, lid 2 der statuten. 
 
 
S.v.p. inzenden vóór 25 januari 2011 aan: 
 
Secretariaat Porsche Club Holland 
Postbus 91, 1420 AB Uithoorn  
Fax 0297 524 664
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Routebeschrijving De Soester Duinen 
 
Restaurant Congres- en Vergadercentrum 
De Soester Duinen 
Soesterbergsestraat 188 
3768 MD Soest 
 
Vanaf Utrecht: 
A 28, richting Amersfoort, Afslag 4 A28 Soest/Soesterberg. 
Aan het eind van de afrit linksaf, over het viaduct. Bij de T-splitsing (Roobol) rechts en meteen linksaf richting 
"SOESTDUINEN". 
Deze weg volgen (ca. 2 km). Over het spoor ligt het restaurant aan uw linkerzijde. Parkeren geschiedt rechts, tegenover 
het restaurant. 
 
Vanaf het noorden: 
A28 richting Utrecht. Bij Amersfoort neemt u NIET de afslag "Soest". Op de A28 door blijven rijden richting "UTRECHT". 
Bij de afslag "SOEST SOESTERBERG" Afslag A28 Soest met nummer 4 gaat u boven aan het viaduct rechtsaf.  
Einde weg bij T splitsing (Roobol) rechts en direct weer links richting SOESTDUINEN. 
Deze weg vervolgen (ca. 2 km). Over het spoor ligt het restaurant links.  
Parkeren kan rechts, tegen over het restaurant. 
 
Vanaf Lelystad: 
A6 Lelystad - Almere. Afrit 5 N27/A27, richting Hilversum - Utrecht.  
Dit aanhouden op A27. Dan 4e afslag A1 op richting Amersfoort, afslag 10 Baarn Noord - Soest, (N221).  
Aan het einde van de afrit links etc vervolg zie verder "vanaf Amsterdam" 
 
Vanaf Amsterdam: 
A1 richting Amersfoort, afslag 10 Baarn Noord - Soest (N221).Aan het einde van de afrit links.  
Voorbij paleis Soestdijk, stoplicht rechts (N234), volgende stoplicht links (Koningsweg). Rechtdoor blijven rijden. plm 3 
km. Over het spoor rechtdoor. Bij volgende stoplicht (rechts ANWB tankstation), rechtsaf (Soesterbergsestraat) richting 
Soesterberg. Vervolgens plm 2 km rechtdoor blijven rijden.Het restaurant ligt aan uw rechterzijde. U dient links voor te 
sorteren om te kunnen parkeren. 
 
Vanaf Arnhem: 
A12 richting Den Haag A27 richting Utrecht. 
Zie verder vanaf Utrecht. 
 
BIJ GROTE DRUKTE KAN HET PARKEERTERREIN VOL ZIJN. U KUNT UW AUTO DAN PARKEREN IN DE 
STRAAT DIE LANGS HET RESTAURANT LOOPT. AAN DE LINKERZIJDE GELDT EEN PARKEERVERBOD 
 
 


