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Notulen AGM 6th June RTL Boulevard Steenwijk 

 

RTL boulevard wordt gestart 

 

 

1. Begintune van RTL boulevard met jaarlogo wordt afgespeeld als opening van de vergadering  
2. De President opent de vergadering 
3. Remi doet een openingswoord als convenor. 

a. Remi legt uit hoe de verdere vergadering loopt qua techniek en welke apps aanwezig 
moeten zijn. Vooraf is er ketel 1 verstuurd naar de clubs en er wordt gevraagd of 
iedereen zijn drankje klaar heeft staan. 

b. Strafborrels zijn voor goede doel van Xander. Het goede doel is voor het convooi 
kinderen helpen kinderen. 

4. Voordracht van de doelstellingen 
a. Secretaris staat in Londen en doet de voordracht van de doelstellingen 

5. Er is contact met Xander om even de status in zijn kamer door te nemen en er worden al de 
eerste borrels aan Roald uitgedeeld 

6. In memoriam  
a. De film van Roy Kroos wordt getoond en er wordt gerefereerd naar andere 

internationale leden. Een minuut stilte wordt ingezet. 
7. In het Reclame blok 1 worden er de nodige kleding artikelen uit de webshop getoond op een 

fantastische wijze door onze IRO Gilbert de Laat.  
8. Vaststellen agenda  

a. Roald geeft aan welke punten we deze vergadering gaan behandelen en welke 
punten we doorsluizen naar de HYM 

b. De agenda wordt getoond op het scherm 
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9. Strafborrel wordt uitgedeeld aan iemand die niet oplet en nog 2 aan het gehele bestuur 
10. In het Reclame blok 2 worden de nodige accessoires (doppers, toilettas, zonnebril, rugzak) 

ludiek getoond. 
11. Filmpje over het bezoek aan Allard om de afronding van het afgelopen jaar als 41er van het 

jaar te volmaken met een lint. 
12. Er wordt gebeld met Luc Trigaux (Internationaal President) via een skype verbinding 

a. Luc Trigaux geeft een toelichting op afgelopen jaar en de internationale plannen voor 
het komend jaar. 

b. Daarbij geeft hij Tips and tricks to stay connected gedurende Corona tijd en naar de 
tafel. 

c. Strafborrel voor Luc (gewoon omdat het kan).  
13. Kascommissie (live skype verbinding met Robin Brinksma) 

a. Robin Brinksma en Erwin Staalberg hebben weer naar de financien gekeken en deze 
beoordeelt. 

b. Filmpje Financieel overzicht van het afgelopen jaar, waarbij Remi op de beurs uitlegt 
hoe de financiën er voor staan 

c. Kascommissie geeft decharge van financiële jaar aan het zittende bestuur 
14. Lid van het jaar  

a. Er wordt een filmpje getoond, die het bezoek van President en Secretaris aan Sieto 
Doornbos toont. Hij wordt gehuldigd als Lid van het jaar 

b. Sieto wordt via Skype uitgenodigd en er wordt teruggeblikt op de heugelijke dag en 
de toekomstige lint die hij zal ontvangen na Allard. 

c. Er volgt een kort interview met lid van het jaar over hoe hij het afgelopen jaar 
beleefd heeft en wat ze hebben gedaan voor YAP in het buitenland. De bijdrage van 
Sieto wordt middels het YAP Filmpje convenors Frankfurt getoond 

15. In het Reclame blok 3 gaat Gilbert weer helemaal los met zijn artikelen. Het is een wonder dat 
nog niet alles uitverkocht is. 

16. De IRO ligt dromend op de bank over de mogelijke landen waar hij graag heen had gewild om 
onze nationale belangen te behartigen en internationale contacten te enthousiasmeren over 
Nederland. We zien de nodige landen voorbij komen, waaronder Engeland, Oostenrijk, 
Suriname, Duitsland, Italy, Zuid Afrika, IJsland 

17. Districtsraad Sjoerd Senior wordt benaderd via Skype en de laatste update over mogelijk 
toetredende clubs wordt gedeeld met de tafel. De corona crisis zet de voortgang helaas wel 
op een lager pitje. 

18. Decharge van het bestuur 
a. De vraag wordt gesteld of we als bestuur decharge mogen krijgen voor het afgelopen 

jaar. Er zijn geen negatieve reacties en de decharge van het bestuur wordt verleend. 
b. Christie komt aan tafel en vertelt haar verhaal over de beleving van afgelopen jaar 

waarin de steun vanuit de tafelronden en de 41 club haar hebben gesterkt bij het 
verlies van Roy. Ze geeft de lint van Roy aan Roald. Roald verzamelt de overige linten 
ook van de tafel, waar de leden de linten individueel hebben neergelegd. 

c. Nieuwe thema voor het komend jaar wordt getoond via de film. Heroes become 
Legends 

d. Roald hangt de inviduele leden een lint om  
i. Roald Herbrink  President 
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ii. Remi Oosterveld Vice-President 
iii. Gilbert de Laat  IRO 
iv. Remi Oosterveld Treasurer 
v. Erwin van den Berg Public Relations officer 

 
19. Doelstelling voor 2020-2021 

a. Tafeldiscussie  
i. Regelmatige informatie vanuit bestuur middels Blad/Nieuwsbrief 

ii. Pin(s) – collectors items / online inschrijving 
iii. TAPP admin systeem vanuit Europa  
iv. Website ,  
v. Landen bezoeken,  

vi. clubs binnen de nederlandse club 
vii. from heroes naar legends 

20. Wat verder ter tafel komt 
21. Rondvraag en Sluiting 

 

 

Yours in Continued 41 Friendship 

 

Raymond van den Hengel 

 

+31 6 25737187   secretary@41club.nl   41Club.nl    41ClubNederland 

 

 


