
 MBC “SCHOPPENBOER” 

NOTULEN JAARVERGADERING 29 JANUARI 2020 

 

1.OPENING. Om 14.20 u door voorzitter Pieter Vrijhof. 

2.NOTULEN JAARVERGADERING 17 JANUARI 2018. 

Geen opmerkingen, notulen geaccepteerd 

3.BESTUURSMEDEDELINGE. 

De voorzitter memoreerde de leden die ons in het afgelopen bridgejaar 

ontvallen zijn: 

Piet Pennings, Ton Tijs en Willy van Beek. 

De voorzitter stond stil bij het afgelopen bridgejaar. 

Het was weer een gezellig en goed bridgejaar met elke woensdag een 

goede opkomst; iedereen is tevreden. 

Ziekenboeg: Jo Elberse en Theo Klabbers. Het gaat goed met ze . 

Hij vroeg tevens aan alle leden om toch vooral door te geven als leden 

ziek zijn, opdat wij dan aandacht aan hen kunnen besteden. 

De voorzitter dankte : 

Joelle voor de goede zorgen en overhandigde haar een envelop met 

inhoud. 

Henny voor de goede zorgen met betrekking tot de wekelijkse 

bridgemiddagen en hoe hij op uitstekende wijze de spil in het bestuur is. 

Hij overhandigde hem een traktatie van de lokale bierbrouwerij. 

Tom Bakker voor het bijhouden van de website en overhandigde hem 

een fles wijn. 

Tot slot deed hij nog een oproep aan iedereen om toch vooral te wachten 

op de uitslag op woensdagmiddag. 

4.INGEKOMEN STUKKEN. 

Geen 

5.FINANCIEEL VERSLAG. 

De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag. 

Na het versturen van het financiële verslag is besloten alsnog een post 

voor de aanschaf van een nieuwe computer toe te voegen, dit verslag zal 

na de vergadering alsnog aan iedereen worden toegestuurd. 
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Er waren verder geen op- of aanmerkingen over deze verslaggeving. 

Ook de begroting 2020 werd goedgekeurd. 

De contributie is vastgesteld op 35 euro. 

De kascontrole commissie, bestaande uit Theo van Dinther en Jan 

Buijtendijk  heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij 

stellen de vergadering voor de penningmeester en het bestuur decharge 

te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering ging hiermede 

akkoord. 

Kascommissie 2020: Jan Buitendijk en Jan van den Akker. 

 

6.BESTUURSVERKIEZING. 

Henny Breurkens  is reglementair aftredend en herkiesbaar. Er waren 

geen tegenkandidaten. Henny werd bij acclamatie herkozen. 

 

7.JUBILARISSEN 2019. 

Antoon van Vilsteren is 25 jaar lid van onze vereniging. 

Het beeldje “De Contente Mens“ werd hem uitgereikt. 

 

8.CLUBKAMPIOEN 2019. 

Geert Megens. Uit handen van de voorzitter ontving hij de 

kampioenstrofee en een fles wijn. 

Theo van Dinther werd 2de en kreeg ook een trofee en een fles wijn. 

 

9.RONDVRAAG. 

Hans van Duijnhoven:  Kunnen wij de kaartverdeling in het vervolg niet 

invoeren in de kastjes?  Dat kan; uit stemming bleek dat de meerderheid 

van de vergadering tegen is. 

Jan Buijtendijk: Is het niet beter om de einduitslag niet meer te laten zien 

in de kastjes, dan blijven er zeker meer mensen wachten op de uitslag.Uit 

stemming blijkt dat de meerderheid van de vergadering tegen is. 

Martin Loman: Hij sprak namens de vergadering  zijn waardering uit voor 

de manier waarop het bestuur alles het hele jaar door organiseerde. 

Waarvan Akte. 
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10.SLUITING. 

Niets meer aan de orde zijnde , sluit de voorzitter om 14.50 de 

vergadering en wenst ons nog een plezierige voortzetting van de 

bridgedrive. 

 

Macharen, 29 januari 2020. 

 

 

 

Pieter Vrijhof     Henny Breurkens 

Voorzitter      Secretaris 


