Jaarvergadering Tripoli the Netherlands
Datum: 10 februari 2019, aanvang 12:00 uur
Locatie: Valkenburgseweg 56, 2223KE Katwijk
Aanwezigen:
- Gabriel Hoogeboom
- Willem Knoop
- Quirijn Ligtvoet
- Steve Dulek
- Arjan Bos
- Rene van Hulst
Gabriel bedankt iedereen voor hun komst en opent de vergadering
1.

Bestuur
Gabriel is voorzitter vanaf 2012,
Quirijn is secretaris vanaf 2015,
Willem is penningmeester vanaf 2008,
Steve zit in de lanceercommissie
De prefect en de secretaris moeten elk jaar voor Tripoli USA opnieuw worden
bevestigd.
Met algemeen stemmen worden Gabriel en Quirijn herkozen. Het “Prefect and
Secretary Election Form” zal getekend en opstuurt worden naar Tripoli USA.

2.

Handboek
Gabriel geeft aan dat er een nieuwe versie van het handboek is, maar weet niet waar
die is. De handboek is qua bestandsgrootte best groot en daardoor niet te verzenden
via de email. (50mb) Er is een revisie of nieuwere versie. Gabriel zou die graag
krijgen. Dan kunnen we die op de site of in Dropbox zetten. Willem gaat kijken of er
nog een nieuwere versie dan 2011 kan vinden.

3.

Privacy verklaring
Gabriel geeft aan dat onze vereniging ook een privacy verklaring heeft en ook al op
de website staat. Willen we dat we de verklaring verspreiden naar de
verenigingsleden?
Arjan geeft aan dat hij bij een andere vereniging een mail stuurde met de mededeling
over de privacy verklaring en als er vragen of bezwaren zijn dat ze dan contact
opnemen. Gabriel geeft aan dat we in de email kunnen aangeven dat we
communiceren via de email en daardoor het emailadres zichtbaar blijft.
Tekst voor in de privacy verklaring: We gebruiken uw emailadres voor contact binnen
de vereniging. Leden zien elkaars adresgegevens niet. Wel naam, email en telefoon
(als dat is opgegeven)
Bij stoppen van de leden is nu tijdens de jaarvergadering bepaald dat bepaalde
gegevens bewaard blijven: Lid.nr., naam en datum lidmaatschap en lidmaatschap af.

4.

Financieel overzicht
Willem melde dat hij het financieel overzicht verstuurd heeft en de kolommenbalans is
tijdens de jaarvergadering besproken. Op de uitleg van de kolommenbalans zijn geen
opmerkingen en is daarmee goedgekeurd. Willem gaf aan dat er nog rekeningen
open stonden van onder andere RebelSpace a 400 euro (deze is nooit
gespecificeerd) en 40 euro voor Peter Muller. Gerwin Brink heeft nog 2x
lanceerkosten openstaan.

5.

Contributie
De contributie gaat ook voor 2019 niet omhoog en blijft 40 euro. Er is een positief
saldo. Willen geeft wel te kennen dat er enige zorgen zijn wat betreft de contributie,
namelijk: Er zijn leden die niet op tijd betalen. Ook niet na een paar keer vragen.
Willem belt de personen na die nog moeten betalen.
01. René probeert Peter Fakkeldij ter bereiken voor zijn lidmaatschap.
02. Tijdens de vergadering is bepaald dat de contributie van Peter Muller (van 2017 a
40 euro) afgeschreven wordt.
Voor als gasten komen lanceren:
Als je gast bent en wilt lanceren kost je dat geen 15 euro (zoals voor een lid dat geldt)
maar 25 euro….. Dat is tot nu toe de regel.
Tijdens de vergadering ontstond er een kleine discussie over het binnenhalen van
nieuwe leden en de lanceerkosten daarvan. Willem stelt voor om 1 jaar geen
lanceerkosten te betalen als test. Wellicht wordt er door (andere) leden meer
gelanceerd en om te kijken wat het gevolg is van deze test op de vereniging (kas).
De mensen die geen lid zijn betalen dan 5 euro (zijn dan aspirant lid en verzekerd)
Men gaat hiermee akkoord.

6.

Verslag kascontrole commissie
De kascontrole vond ook dit keer na de vergadering plaats. Het mogen geen
bestuursleden zijn en daarom wordt er gekeken naar de aanwezige leden van de
jaarvergadering. Arjan Bos en Steve Dulek hebben de controle uitgevoerd. De
kascommissie gaat akkoord voor de stukken over 2018 en verleend hiervoor
decharge.

7.

Jaarverslag
Het jaarverslag is verstrekt aan de Tripoli leden. Er zijn geen opmerkingen over het
jaarverslag en is daarbij goedgekeurd.

8.

Leden mutaties
In het jaar 2018 hadden we 20 leden. 1 persoon heeft zich dit jaar aangemeld en
daardoor telt onze vereniging nu 21 leden.
Aangemeld:

Tess van Hulst

Controleren:
Quirijn zoekt uit of Danny nog lid is
Willem stuurt Quirijn nog de ledenlijst

9.

Certificeringen
Gabriel geeft aan dat hij voorstander is om alle leden die level 1 zijn of willen worden,
dat we die zelf gaan bijhouden. Mocht je level 2 of 3 willen behalen, dan zal je Tripoli
USA Lid moeten worden. René vraagt wat de toegevoegde waarde is van de Tripoli
USA lidmaatschap. Gabriel antwoord dat er eigenlijk geen motoren verkocht mogen
worden aan leden die geen USA lidmaatschap hebben.
Besloten is dat wij als Tripoli Nederland zelf de level 1, die hier gehaald worden,
zullen registreren in onze ledenlijst. Als bewijs van deze level 1 certificering geldt de
launchcard die door de Launch Director worden verzameld en bewaard.
Tijdens de jaarvergadering is ook besloten dat: Zodra je level 1 behaald hebt je ook
motoren mag aanschaffen voor het behaalde level zonder dat je lid bent van Tripoli
USA. Mocht je level 2 of 3 willen behalen en daar motoren voor willen aanschaffen,
dan zal je lid moeten worden van Tripoli USA.

10.

Motoren
Rene heeft het importeurschap van Cesaroni binnen weten te halen en zo de levering
van Pro-X motoren weer veilig gesteld. Hij geeft aan tijdig je gewenste motoren te
bestellen. Neem hiervoor contact op met Rene. Een pre-order verdient de voorkeur
daar Rene meer voorraad wil houden i.v.m. Europese leveringen. Klima en Estes is
voldoende voorradig en leverbaar via de website rocketworld.eu. Er zullen wel wat
Aerotech motoren geleverd kunnen worden maar gelimiteerd. Reloads komen nog
van Aerotech. Voor G is geen levelcertificering nodig maar wel een WECG vanwege
het losse zwartkruit.

11.

Pyrowet status
Er is op dit moment geen info bekend over de nieuwe Pyrowet. Mocht er meer
informatie vrijgegeven worden dan zal dat onder de leden worden verspreidt.

12.

WECG
Willem meldt dat de WECG klaar is en te downloaden via de site van de overheid. Er
zijn verder geen wijzigingen in de WECG. Wel zijn ze nog bezig om een soort
controlesysteem te creëren voor transport. Dat is meer voor bedrijven.
Er is tijdens de vergadering een vraag ontstaan over het wel of niet melden aan
bijzondere wetten als een lid met WECG stopt met lid zijn bij onze vereniging voor het
voorhanden hebben van motoren.
De uitslag is: We seinen de bijzondere wetten niet in als de persoon geen lid meer is.
Een WECG is maximaal 5 jaar geldig en hij of zij kan ook lid worden van een andere
vereniging.

13.

Opslag motoren
Gabriel heeft tijdens de vergadering aan de aanwezigen gevraagd hoe zij de motoren
opslaan. Dat verschilt per lid.
Even voor kennisgeving: De motoren hoeven niet in een metalen kluis opgeslagen te
worden. Wel moet het in een afgesloten ruimte kast / kist / etc. opgesloten zitten
zodat anderen er niet snel en makkelijk bij kunnen.

14.

Verzekeringen
Vorig jaar is er in de jaarvergadering aangeven dat er gekeken zou worden of de
aanhanger in bezit blijft. Hij doet namelijk geen dienst meer. De aanhanger is
verkocht aan René en daarbij de verzekering opgeheven.
Onze WA verzekering kost 181.50 euro voor een heel jaar. Daarmee zijn alle
lanceringen in Nederland van onze leden WA gedekt. Er is daarbij geen eigen risico.
Als je buiten Nederland in Europa lanceert is de Duitse verzekering aan te bevelen.
Als je buiten Europa lanceert bevelen we aan de USA verzekering aan te houden.

15.

Tripoli USA
Gabriel heeft overlegd met Debby van Tripoli USA hoe je moet aangeven dat je niet
via Tripoli USA verzekerd wil worden.
Op je “Membership Renewal” formulier:
-zet een kruisje bij NON-U.S.
-streep de $ 60.00 door, en zet daarachter $40.00 Associate Membership.
Je betaald dan dus $20.00 minder.

16.

Lanceercommissie en velden
Steve: Er is vorig jaar in totaal 5x gelanceerd. We hopen dit jaar meer te lanceren. De
lanceerdagen 2019 staan al op de site. Ook zijn de zondagen een mogelijkheid. Eerst
zullen we de boeren bedrijven vragen of zij daar bezwaar op hebben voor we dat
gaan doen. Gabriel geeft aan dat hij contact op neemt met de boeren bedrijven Steve
meldt daarbij dat we een nieuwe vergunning hebben voor 2019 rond Baarlo. Als we
een nieuwe vergunning aanvragen dan kunnen we meteen ook voor zaterdag,
zondag en feestdagen aanvragen.
René geeft aan dat we dan een andere lanceer dag hebben dan de DRRA. Die
lanceert op zaterdag.
Lanceervelden: Inspectie verkeer en waterstaat Lelystad meldt dat er in het jaar 2019
en 2020 gewoon gelanceerd kan worden. Er bestaat een mogelijkheid dat we daarna
nog steeds kunnen lanceren. Er wordt nu dus niet actief gezocht naar lanceervelden.
Wellicht wel voor low-power raketten. Want men blijven onder de 300 meter.
Gabriel geeft aan dat tijdens het lanceren er wel eens dingen gebeuren die leuk zijn
om op te geven voor bijvoorbeeld een prijsje tijdens de jaarvergadering. De afgelopen
jaren is dat niet echt meer gedaan. Er wordt aangegeven dat men er toch niets mee
doet. Deze awards worden afgeschaft.

17.

Website
De website heeft nu een Dropbox en is te benaderen via de website. Er staan allerlei
foto’s en documenten in. Er moeten nog nieuwe gegevens toegevoegd worden zoals
de nieuwe flightcard, handboek enz. Willem geeft aan dat er op de site zaken staan
die aangepast of verwijderd moet worden. Steve is het er mee eens en als bestuur
moeten we er naar kijken wat we houden. Willem zal met een Datumprikker een
datum kiezen voor het bestuur om eens door de gegevens heen te gaan.

18.

Onderhoudsdag
Gabriel geeft aan dat er een controle op het materiaal moet komen wat er bij René
staat en tevens nagaan wat onderhoud nodig heeft. René geeft aan dat het na april
kan, dan zijn de boten eruit. René plant een datum, samen met een onderhoudsdag.
Er zijn 2 tenten waarvan 1 met een raam die gescheurd is door de wind. Ina van
Gabriel heeft er een nieuw stuk ingenaaid. Verder is er geen onderhoud nodig
geweest.

19.

Bouwdagen
René zegt dat de bouwdagen er wel zijn maar is het best te regelen op verzoek.
In de zomer is René elke zaterdag aanwezig

20.

Records en awards
Steve geeft aan wel een persoonlijke record gehaald te hebben maar niet officieel is
geregistreerd. De lanceringen hebben in het buitenland plaatsgevonden.
Steve vraagt: Wat is het criterium om een record bij te houden?
Gabriel: Dat is via een official die bij de lancering was een bevestiging te krijgen van
je lancering en door te sturen naar het bestuur van onze vereniging.

21.

Actiepunten
- Actiepunten 2018:
- Gabriel zal de Nederlandse tekst over het overlijden van Frank naar Steve sturen.
Is uitgevoerd
- Quirijn stuurt de election-form 2018 door aan Tripoli USA.
Is uitgevoerd
- Willem onderzoekt verkoop van de aanhanger
Is uitgevoerd en verkocht
- Ton onderzoekt bij Tripoli USA of we zelf de Levels kunnen registreren
Zie 9. Certificeringen
- Ramon onderzoekt of en hoe hij TAP member wordt.
Is nog gaande. Ramon zou nadenken of hij TAB-member wil worden. Dat is nog niet
bekend.
- Steve adviseert over document opslag
Zie 17. Website
- Steve maakt een nieuwe lay-out van de flightcards. Goed te keuren door het
bestuur.
Steve heeft een nieuwe flightcard gemaakt en deze is simpeler. Overbodige zaken
zijn eruit gehaald. Gabriel zou graag de OK of Niet OK aan de voorkant willen
hebben. Als het Niet OK is dan: “Zie Achterkant”. Mocht de raket wel goed zijn hoeft
de achterkant niet ingevuld te worden. De flightcard wordt daarop nog aangepast.
-

Actiepunten 2019

01. Gabriel: Ramon polsen of hij nog TAB-member wil worden
02. Quirijn: prefect/secretary Election formulier doorsturen naar Tripoli USA
03. De lanceerfee voor dit jaar in Baarlo wordt 0 euro. Na 1 jaar bespreken.
04. Handboek: Willem gaat kijken of hij nog een nieuwere versie dan 2011 kan
vinden.
05. Gabriel/Quirijn: Privacy verklaring e-mail uitsturen.
06. Rene: Onderhoud/Materiaal controle plannen.
07. Flightcard aanpassen en op de website zetten. PS. reeds uitgevoerd.
08. Willem/Gerwin: Contributie Gerwin innen.
09. Quirijn: Lidmaatschap van Danny controleren.
10. Willem leden lijst met Quirijn afstemmen/updaten.
11. Rene: Peter Fakkaldij benaderen of hij nog lid van Tripoli Nederland blijft.
22.

Rondvraag
Er zijn geen items voortgekomen uit de rondvraag

