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Vanaf ongeveer 9.00 uur stonden er al vele auto’s van aanwezigen geparkeerd op het ruime terrein van Agrifac. Eenmaal binnen, na inschrijving,
werden de leden verwelkomd met een kopje koffie of thee en koek.
Onder het genot daarvan was er een mooie gelegenheid om bij te kletsen
of de in de showroom opgestelde Exxact bietenrooier te bewonderen.
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1. Ruimte genoeg in de showroom
2. Ruim 250 leden bezochten de vergadering
3. Het bestuur legde verantwoording af onder een groot scherm waarop voortdurend de mooiste miniaturen te zien waren
4. Karel Hofs krijgt uit handen Tonnie Weernink een mooi cadeau uitgereikt
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Vergadering
Rond 10.00 uur had iedereen een zitplaats gevonden en werden we namens Agrifac door Agata Michalak, internationaal marketing manager van
het bedrijf, welkom geheten op deze dag. Daarna opende Jaap Dokter de
vergadering, heette iedereen namens de L.C.N. welkom en stelde speciaal
voor de leden die voor de eerste keer op de ledenvergadering waren, de
bestuursleden voor. Vervolgens werden de agendapunten van de vergadering behandeld:
Mededeling en ingekomen stukken
• Die waren er deze keer niet.
Verslag van de algemene ledenvergadering 2013
en het Jaarverslag L.C.N. over 2013
• Op beide verslagen waren geen op- of aanmerkingen en deze werden
door de leden goedgekeurd.
Financieel verslag 2013 en de begroting 2014
• Penningmeester Marcel Scholten gaf een toelichting op de resultatenrekening 2013 en de begroting 2014.
Verslag bevindingen kascommissie en samenstellen commissie voor de
volgende periode
• Ook dit jaar was de kascommissie een avondje bij Marcel op bezoek voor
de kascontrole en doet verslag met als conclusie dat de boekhouding
goed voor elkaar is. Voor de kascommissie werd een nieuw lid gevraagd
en gevonden om volgend jaar de boeken te controleren.
Bestuursverkiezing
• Marcel Scholten en Tonnie Weernink waren aftredend en zijn herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten en Marcel en Tonnie worden
onder applaus weer voor 3 jaar herkozen.
Agritoy en website
• Freerk gaf een presentatie over 25 jaar Agritoy, vanaf 16 bladzijden
zwart/wit in de eerste jaargang uit 1990 tot 116 bladzijden full-colour in
februari 2014.
• De website had vorig jaar 25001 unieke bezoekers, waarbij een duidelijke piek in het aantal bezoekers te zien is rond de beurs in november.
Beurs/show
• Commissievoorzitter Tonnie Weernink stelde de leden van de beurscommissie voor en gaf een korte terugblik op de beurs 2013. Veel positieve
zaken en een enkel smetje waarover in de Agritoy van februari 2014
gerapporteerd is. De terugblik naar de vorige beurs en vooruitblik naar
de komende leverde enkele vragen van leden op, met name over de
sanitaire voorzieningen en parkeerkosten.
• Bij de blik naar de volgende beurs hoort ook de aankondiging van het
beursmodel, deze keer de Steyr 6170 CVT in een oplage van 2000 stuks.
• Tonnie riep vervolgens Karel Hofs naar voren. Na 22 jaar in de beurscommissie is Karel gestopt met deze activiteit. Tonnie vertelde enkele anekdotes uit de periode dat hij samen met Karel in de beurscommissie zat en
de werkzaamheden als organisator van de beurs van Karel overnam.
• Tonnie bedankte Karel voor zijn inzet in de periode dat de beurs in
Dronten uit zijn jasje groeide en in Zwolle uitgroeide tot de gehele AAhal die nu tijdens de beurs ingericht is. Als dank kreeg Karel een mooie

‘beursmodel-vitrinebox’ uitgereikt. Na een luid applaus hield Karel nog
een bedankwoordje en gaf aan dat hij nu van plan is om tijdens de beurs
aan de andere kant van de tafel aanwezig te zijn, als standhouder.
Regio activiteiten
• Theo Visser vertelde e.e.a. over diverse regiodagen van de afgelopen
tijd en een aantal die op de agenda staan voor de komende tijd.
Reizen
• Martien van Driel bracht de komende L.C.N.-ledenreis onder de aandacht: 23 oktober, dagtrip naar de Krone fabrieken in Spelle en bezoek
aan het Siku- en Audi-Modelautomuseum in Stadtlohn.
Na de rondvraag, waarvan enkele leden gebruik maakten, sloot Jaap
Dokter om 12.10 uur de vergadering

Lunch
Na de vergadering kon, na inleveren van de lunchbon, iedereen genieten
van het goed gevulde lunchpakket, verzorgd door Vroukje en Rudy, die
deze dag de gehele catering verzorgden. Prima voor elkaar!

Presentatie en bedrijfsbezichtiging
Na de lunch verzorgde Lars Stadman van Agrifac een presentatie over het
bedrijf en de producten. Aansluitend was de bedrijfsbezichtiging. Er waren
twee montagehallen opengesteld en medewerkers van Agrifac waren
aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

Mini-miniaturenbeurs
Tijdens de bedrijfsbezichtiging hadden de standhouders in de showroom
de mini-miniaturenbeurs ingericht; zo’n 15 tafels waren gevuld met miniaturen en/of folders. De minibeurs was ruim en overzichtelijk opgesteld.
Tijdens de mini-beurs was er een mooi model van een Agrifac zes-rijige
bietenrooier in schaal 1/3 te bewonderen, gebouwd door dhr. Mulder uit
Mussel. Alles aan de machine werkt en wordt elektrisch aangedreven. In
een van de komende Agritoy’s volgt een reportage over dit unieke schaalmodel. Rond 15.00 uur gingen de eerste bezoekers huiswaarts, veelal met
een of meerdere presentjes van Agrifac inclusief poster(s). We kunnen
terugkijken op een geslaagde dag bij een gastvrij bedrijf.

Albert Jan Kamphuis
Foto’s van en met dank aan Gerard Biemans en Freerk Postmus
Kon je er niet bij zijn, bekijk dan de beelden van Gerard Biemans via deze
link http://youtu.be/0myZRSy3M5M of klink even door op de website.
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Aan het einde van de dag was een mini-miniaturenbeurs georganiseerd
Daar was o.a. deze schaal 1/3 bietenrooier te zien
In de montagehallen was de opbouw van een Condor spuitmachine goed te volgen
Op het onderstel komt het subframe voor de tank en het hefmechanisme voor de
spuitboom, hier van achteren te zien
De cabine is de nieuwste uitvoering van Claas
Een van de vele uitvoeringen waarin de Condor leverbaar is
Uiteindelijk gaat de spuitboom erop, dit exemplaar is zo’n 45 meter breed
In de ‘Clearance plus’ uitvoering bedraagt de bodemvrijheid maximaal 2 meter
Naast spuitmachines zet Agrifac ook bietenrooiers in de markt
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