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Jaarverslag secretariaat/ledenadministratie MGATO 2018 
 
1. Bestuurszaken 
De samenstelling van het bestuur was in 2018 als volgt: 
Han Volkers :   :  voorzitter 
Henk Bannink  :  secretaris/ledenadministratie  
Dries Kasper  :  penningmeester 
Han Volkers  :  evenementen coördinator  
Arie van der Kooy :  redacteur The Octagon/algemeen bestuurslid 
Henk Damen  : algemeen bestuurslid 
Ger van der Peet :  webmaster van www.mgato.nl 
 
- Bestuursvergaderingen 
In totaal vergaderde het bestuur in 2018 5 maal. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om via de e-mail te brainstormen of te overleggen. De vergaderingen worden 
zoveel mogelijk door de voorzitter en secretaris voorbereid. Van elke vergadering wordt een 
verslag gemaakt met een bijbehorende actielijst. Per vergadering wordt in ieder geval de 
voortgang van de actielijst behandeld en de status van de actiepunten bepaald. 
 
- ALV 2018 
Op zondag 18 februari 2018 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in 
Austerlitz. Hiervan is een verslag gemaakt. 
 
- Profilering 
De MGATO heeft weer deelgenomen aan de beurzen in Houten, Rosmalen. Ook op de 
Autojumble in Waalwijk was de MGATO aanwezig. 
Waar mogelijk wordt de samenwerking met de MGCC en de MGTTO op gezamenlijke 
evenementen voortgezet.  
 
- Vertegenwoordiging 
Een bestuur afvaardiging heeft in 2018  deelgenomen aan: de ALV van de KNAC , 
vriendenclub KNAC en een federatieve vergadering met de MGCC, waar van gedachten 
wordt gewisseld over MG-Club aangelegenheden en waar afstemming plaatsvindt over 
gezamenlijke activiteiten. Waar nodig vindt in het jaar steeds overleg plaats tussen met name 
de voorzitters van de 2 MG clubs.  
Door een bestuur afvaardiging heeft in 2018 ook deelgenomen aan een Algemene Leden 
Vergadering van de Fehac waar oldtimerbelangen worden behartigd. Dit jaar heeft de Fehac 
samen met de KNAC en andere organisaties zich vooral weer sterk gemaakt  om de 
milieuzones zoveel mogelijk te beperken en waar ze toch komen proberen een eenheid te 
krijgen. Waar mogelijk en wenselijk worden de resultaten van de Fehac informatie en -
vertegenwoordiging bekend gemaakt in de MGATO Nieuwsbrief 
 
-  Vertegenwoordiging naar de leden 
Als MGATO zijn we ook in 2018 helaas met ernstige ziekte en overlijden van een aantal leden 
geconfronteerd. Het bestuur heeft waar mogelijk en gewenst in aanwezigheid, woord en/of 
schrift de MGATO vertegenwoordigd. 
 
- Uitwerking van de beleidsnotitie besproken op de ALV 2018 
Het MGATO bestuur heeft uitvoering gegeven aan het beleidsplan gepresenteerd op de ALV. 
 
 

http://www.mgato.nl/
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2. Contributie 2018 
Voor het jaar 2018 bedroeg de contributie voor: 
Leden     € 75,--. 
Inschrijfgeld    vervallen 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot automatische incasso, wordt een 
korting van € 5,-- verleend. 
 
3. Correspondentie 
Praktijk is dat steeds meer correspondentie via e-mail plaatsvindt. Post worden nog maar in 
beperkte mate ontvangen en verzonden. 
Ingekomen mail en post betreft vooral: 

✓ Uitnodigingen en informatie van andere clubs en instellingen 
✓ Uitnodigingen voor (o.a. commerciële) evenementen, beurzen en meetings 
✓ Fehac: uitnodiging ALV,  Nieuwsbrieven / Clubcontact 
✓ Tijdschriften c.q. clubbladen van andere verenigingen en uitgevers 
✓ Ledenmutaties zoals aanmeldingen, opzeggingen en verhuizingen 
✓ Kerst- en nieuwjaarswensen 

Uitgaande mail en post betreft vooral: 
✓ Aanmelding voor deelname aan beurzen 
✓ Bedankbrieven aan personen en / of instellingen die prijzen of faciliteiten  
✓ beschikbaar stellen voor MGATO evenementen 
✓ Brieven en e-mails ter begeleiding van evenementen 
✓ MGATO informatie- en welkomstpakketten 
✓ Verzoek aan de leden tot het afgeven van machtiging automatische incasso 
✓ Decemberbrief met bijlagen (o.a. ledenpas en uitnodiging ALV) aan de leden 
✓ Artikel in Safety Fast: MGATO Holland 
✓ Digitale Nieuwsbrieven  

 
4. Ledenadministratie 
Het verloop van het ledental over 2018 is als volgt: 

Aantal leden per 1 januari 2018 218 

Aanmeldingen per 31december2018 10 

Opzeggingen per 31 december 2018 17 

Aantal leden per 31 december 2018 211 

  

Stand per 1 januari 2019 211 

  

5. E-mailadressen 
Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk e-mailadressen van leden te verzamelen. Mailing en 
contacten met leden via e-mail verlopen snel en werken kostenverlagend. Met e-mailadressen 
wordt zorgvuldig omgegaan, ze worden niet algemeen bekend gemaakt. E-mailadressen 
worden niet opgenomen in de ledenlijst. Bij het verzenden van mailing wordt ervoor gezorgd 
dat de gebruikte emailadressen niet bij de andere geadresseerden zichtbaar worden.  

 
6. Administratieve Ondersteuning 
Vanuit het bestuur is ondersteuning verleend bij het organiseren van evenementen door het 
maken van aankondigingen, nieuwsbrieven en verslagen. Deze zijn zowel aan deelnemers 
verzonden als op de website en in nieuwsbrieven gepubliceerd. De redactie verzorgde 
daarnaast bestuurlijke meldingen in het verenigingsblad The Octagon. 
 
Borculo, 20 december 2018. 
 
Secretaris en ledenadministratie MGATO 
 
Henk Bannink 
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Jaarverslag penningmeester 2018 MGATO. 
 
Baten 2018. 
 
De baten bestaan eigenlijk uit 2 belangrijke componenten nl. Contributie (225 leden en 6 
nieuwe leden) en Advertentie verkoop (12) , deze laatste leveren een belangrijke bijdrage aan 
ons magazine de Octagon. 
 
 
 
 
 
Lasten 2018: 
 De lasten kunnen we opdelen in 3 belangrijke componenten n.l. 
  

Baten Begr 2018 result. 2018 No. Lasten Begr 2018 result. 2018

Contributie 15.500€             15.646,00€   Organisatie

Rente-opbrengsten 3,00€             L01 Bestuursonkosten 2.500€            2.381,21€         

Verkoopopbrengsten 100€                   50,00€           L02 Administratie & bank 750€               697,25€            

Weekend (L11) 11.722,51€   L03 FEHAC-kosten 550€               537,50€            

OCTAGON/advertenties 2.500€                2.500,00€     L04 Abonn./Lidmaatschappen 250€               247,41€            

Communicatie

L05 OCTAGON 8.250€            7.376,95€         

L06 Websitekosten 300€               274,42€            

 L07 Clubpromotie-activiteiten 750€               360,23€            

L08 Alg. Ledenvergadering 1.500€            1.286,65€         

L09 ledenpassen 250€               144,95€            

Activiteiten

L10 MG beurzen 2.200€            2.398,74€         

L11 Maandelijkse ritten 1.250€            1.037,23€         

L12 Weekend (B04) 12.173,07€      

L13 Reservering Lustrum 500€               500,00€            

Diversen

L14 Afschrijvingen -€                   

L15 Saldo Winst/verlies -950€              505,90€            

Totaal 18.100€             29.921,51€   18.100€          29.921,51€      

MG A-TYPE & Magnette 
OWNERS HOLLAND 

OPGERICHT 1 OKTOBER 1973.  
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Organisatie en Administratie kosten: 
Bestuurskosten:  bestaan voornamelijk uit reis-en verblijfkosten bestuursvergaderingen en 
kosten i.v.m. contacten en overleg met derden. 
Lidmaatschappen:  KNAC vrienden lid, FEHAC incl. aansprakelijkheidsverzekering en 
MGCC Engeland. 
Administratie en Bankkosten: Ledenadministratie, portokosten en bankkosten.  
 

 
 
Communicatie: 
Clubblad Octagon, onze website en onze ALV zijn de belangrijkste media. 
 
 
 
Clubactiviteiten: 
De belangrijkste activiteiten zijn, MG beurzen: Houten/ Rosmalen /Nijmegen, de kosten voor 
dit onderdeel zijn moeilijker beheersbaar. 
Maandelijks ritten: dit jaar 6 ritten waarvoor vergoeding voor de rit uitzetter per rit € 150 = en 
kosten voor prijzen etc. 
Weekend:  De organisatie van dit evenement proberen wij budgetneutraal te laten verlopen. 
Dit jaar is dat door de organisatie voortreffelijk gerealiseerd. 
 
BRF Zandvoort en MGATO Informatiemiddag met Roger Enever   , beide activiteiten zijn 
binnen de begroting verlopen. 
 
 
 
 
 
Vorden 30 januari 2019 
 
Dries Kasper Penningmeester MGATO 
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