
Notulen van de algemene ledenvergadering van 10-03-2017 van MTC Wardlo 

 

Aanwezig: 

Van het bestuur:  Hein van de Brink ( voorzitter ), Radboud Verhoeven ( penningmeester ), 

Hans van Miltenburg { secretaris ), Ronald Vaarkamp, Frans van der Mast 

Van de Leden aanwezig: Marjo Visser, Jolanda Koster, Fred Koster, Henk Gijsbertsen, Wim 

Klein, Johan Kommer, Jannes Blotenburg, Martijn Franken, Jacob van de Brink, Peter  

Bronkhorst, Robert Engel,  

Met kennisgeving afwezig: 

 Dick Foppen, Jannie Blotenburg, Everard Kramer. 

 

1] Opening 

Hein van der Brink opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Hein herdenkt kort het overlijden van Erna, en vraagt om een minuut stilte. 

  

2] Notulen van de vorige algemene ledenvergadering 

Hein geeft het woord aan Hans van Miltenburg, Hans vraagt of er over de notulen van de 

algemene ledenvergadering van 2016 vragen of opmerkingen zijn.  

 Er zijn geen vragen of opmerkingen.  

 

3] Jaarverslag 

Hein geeft opnieuw het woord aan Hans. Hij leest het jaarverslag van 2016 voor en vraagt of 

er vragen of opmerkingen over het jaarverslag zijn. 

Hierop komen geen op of aanmerkingen. 

 

4] Financieel jaarverslag 

Hein geeft het woord aan de penningmeester Radboud Verhoeven. Radboud geeft toelichting 

op de financiële stand van zaken van onze vereniging.  

Hier zijn geen vragen van de leden over en Radboud wordt met applaus bedankt. 

 

Begroting 2017 

De begroting van 2016 gaat uit van 45 leden, het actuele aantal leden is 40. De begroting van 

2017 is in grote lijnen gelijk aan deze van 2016.  

Hein vraagt of er nog vragen zijn over het financiële jaarverslag, er zijn geen vragen en 

Radboud wordt met applaus bedankt voor zijn bijdrage. 

Kascommissie 

De Kascommissie werd gevormd door Teus Toes en Fred Koster, ivm afwezigheid van Teus, 

controleert Fred de kas alleen. De kascommissie keurt de boekhouding goed. De 

penningmeester krijgt daarmee decharge en een applaus van de aanwezigen. 

De kascommissie voor het seizoen 2017 bestaat uit Fred Koster en Peter Bronkhorst. 

 Hein bedankt Teus en Fred voor hun bijdrage. 

Met ingang van het seizoen 2017 zal de contributie niet meer worden afgeschreven via een 

automatische incasso. Dit ivm het steeds duurder worden van de automatische incasso. 

Deze bedraagt nu al de contributie van 10 leden. 

De penningmeester vraagt de leden vanaf nu de contributie nu zelf op de rekening van de club 

te storten. 

 

 

 

 



    

5] Mededelingen van de voorzitter 

|Hein bedankt Robert voor het maken van een bewaarexemplaar van de toerkalender voor het 

seizoen 2017. 

Op de toerkalender staat in september een week gepland naar Maas en Silvana in Frankrijk,. 

Op aandringen van enkele leden wordt er gelijk een datum vastgelegd voor deze “Tour de 

France” als dit voor Maas en Silvana geen probleem is wordt deze nu gehouden van zaterdag 

9 september t/m zaterdag 16 september. 

 

6] Bestuursverkiezing 

Er is dit jaar 1 bestuurslid aftredend en herkiesbaar, Hans van Miltenburg wordt unaniem met 

applaus van de leden herkozen. 

Martijn Franken is bereid gevonden om ons bestuur te komen versterken, Martijn wordt door 

de leden unaniem aangenomen als nieuw bestuurslid. 

 

7] Rondvraag 

1] Jolanda vraag of er dit jaar geen motor check up komt. 

     Hein antwoord hierop dat deze een jaar wordt overgeslagen, maar in 2018 weer wordt  

     georganiseerd. 

     Johan Kommer geeft aan dat een ieder welkom is bij hem aan de Putterweg om zijn motor  

     te laten nakijken. 

2] Robert vraagt of er wat kan worden gedaan aan teruglopen van het leden aantal. 

     Er is de afgelopen tijd weinig nieuwe aanwas van motorrijders geweest, dit heeft ertoe 

     Geleid dat Geert zelfs zijn les motoren heeft weg gedaan, en motor rijlessen meer geeft. 

     Er wordt voorgesteld om weer eens een stukje in de krant te zetten, en flyers neer te leggen     

     bij Johan Kommer.  

     Het bestuur zal dit in de eerste bestuursvergadering bespreken. 

3] Ronald Vaarkamp zegt dat zijn zoon Rick de toerkalender ook op de site heeft gezet, en    

vraagt de leden de site en facebook pagina te liken zodat deze verder worden verspreid.   

 

 

8] Sluiting 

Hein bedankt iedereen voor zijn komst, en een ieder welke zich voor de club heeft ingezet. 

Hein bedankt Frans en Ria in het bijzonder voor het beschikbaar stellen van het clubhuis en 

Geeft als bedankje een etentje in “ons Lagerhuys”  

Hierna sluit Hein de vergadering en nodigt iedereen uit nog wat te drinken, en voor straks wel 

thuis. 

  

  

    

 

 

 


