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Aanwezig : M. Klabbers ( erelid ) , 

M.Baijs, G.Barten  ( bestuur ) , C.de Beurs , G.Bontekoe ( bestuur , vice vz ), 

J.H.H. Drechsler , W.Fischer , P.van Geijt , H.Jacobs , D.Langeveld , H.Karstens , 

J.Kleine ( bestuur , penningmeester ) , O.K.Kisman ( bestuur , secr ), J.Koppe , 

J.J. Paesschen  (bestuur , vz ) , L. Schuttenheim , A.J. van Silfhout , W.G. Smit , 

S.Veld , D.Wierstra , R. van Zaanen  

50 km leden : N.J.Tervoort , L.Molema 

Afwezig met bericht : H.W. Krijns , H.Varkevisser 

1.Opening . Jan Paesschen heet ons welkom na lange tijd weer bijeen. Laatste 

keer was februari 2021 

2. Jaarverslag 2020-2022 .Otto Kisman leest hierna het jaarverslag 2020-2022 

voor waarin vooral de werkzaamheden aan het gebouw en de Corona 

pandemie centraal staan (  jaarverslag in archief club ) 

3.Financieel jaarverslag 2020 en 2021. Jan Kleine geeft een korte inleiding over 

de beide financiële jaarverslagen en beantwoord vragen.  

4.Beide financiële jaarverslagen lagen ter inzage in de club en zijn door de 2 

kascommissies goedgekeurd zodat de penningmeester kan worden 

gedechargeerd. , Willem Smit die aanwezig is wordt bedankt door vz. 

Jan Kleine merkt op dat er nu voldoende vermogen is om grote renovatie 

werkzaamheden te starten ( hier komt vz nog op terug ) 

5.In de nieuwe kascontrole Commisie nemen plaats Rene van Zaanen en Cees 

de Beurs , Han Koppe is reserve. 

6.Mededelingen bestuur:   

-Renovatie/onderhoud gebouw. Jan Paesschen vertelt over de toestand van het 

gebouw , m.n. de zuidzijde is slecht in het hout en verf , ook de voordeur. 

-Tevens zal tzt ook de cv ketel aan de beurt zijn voor vervanging en komen 

zonnepanelen ter sprake , niet alleen om elektriciteit op te wekken maar ook 

ter versteviging van het dak. Er zijn nog steeds flinke subsidies. De stroom 



kunnen we ook gebruiken om het gebouw te verwarmen waardoor gas 

verbruik wordt verminderd. 

-Het bestuur vraagt de leden voor toestemming om E 5000-E6000,- uit te geven 

voor het onderhoud aan de zuidzijde. Dit wordt met algemene stem 

geaccordeerd. We gaan proberen ,zo mogelijk, dit in eigen beheer te doen of 

de aannemer met bepaalde werkzaamheden te helpen zodat de kosten kunnen 

worden beperkt. Salie meld zich al aan voor het verven van de buitendeuren. 

-Het gasverbruik komt ter sprake , we gebruiken ongeveer 1400 m3 gas per jaar 

, de thermostaat staat in de winter als we afwezig zijn op 14 C , bij 

aanwezigheid moet de installatie verwarmen van 14 c naar 20 C , dit kost veel 

gas daarom besluiten we de aanwezigheids temperatuur voortaan op 18 C in 

de stellen , dus truien aan !! 

-Onderhoud heg : Hans Jacobs , Herman Drechsler , Otto Kisman en Pierre de 

Geijt melden zich aan , de heg moet als er een afvalcontainer beschikbaar is 

fors worden versmalt en getopt. Het voorstel is om dat te doen in de herfst als 

het blad weg is. 

-Het afval wat de club produceert wordt in zakken gedaan die altijd door 

dezelfde leden wordt afgevoerd , dit is niet correct , iedereen moet een volle 

afvalzak meenemen naar huis als men ziet dat er eentje vol staat !  

-De bar wordt vaak bemand door Pierre of Dirk , dat is niet vanzelfsprekend dus 

als er eens niemand is roept Jan P iedereen op eens zelf koffie te zetten !! 

-Het clubblad komt vaak copy tekort , dit is een slechte zaak , niet alleen voor 

de club maar ook voor onze adverteerders , er wordt afgesproken dat de 

baanwoordvoerders elke keer iemand uit hun midden bij toerbeurt zullen 

vragen copy aan te leveren. 

-Het herverdelen van gereedschap , dit is nog niet gebeurd maar Henk en Cees 

gaan dit alsnog doen. 

-Het opruimen en inventariseren van spullen op zolder zal door Bram , Salie en 

Jurre worden gedaan. 

-Ruilbeurs : nog steeds vinden de meeste leden dat dit een actueel item is , we 

gaan daarvoor een datum prikken. Gerrit Barten gaat dit plannen. 



-De familiedag is gepland op zaterdag 5 november 2022 , zegt het voort ! Een 

open dag wordt vanwege de potentiële besmettingskans in onze relatief kleine 

ruimte nog te riskant gevonden. 

-Onderhoud banen : tijdens de Corona lockdown was dit een item waar het 

bestuur en enkele leden mee bezig zijn geweest , het bestuur laat het nu weer 

over aan de baanwoordvoerders om e.e.a. te organiseren. 

-Binnenkomend materieel wat ons als club wordt geschonken is voor de club , 

niet voor “eksters” !! Het kan ook gebruikt worden op de ruilbeurs om 

materiaal en inkomsten voor de club te verwerven zodat indirect alle clubleden 

ervan profiteren . 

7.Jan Paesschen roept hierna Cees , Dirk en Pierre naar voren en bedankt hen 

met een persoonlijk woord voor alle werkzaamheden die zij voor de club doen , 

ze krijgen een mooie enveloppe met inhoud . 

8.Rondvraag : er komt een vraag over de samenstelling van het bestuur , Jan 

Paesschen vertelt van elk bestuurslid hoelang deze al deel uitmaakt van het 

bestuur , waaruit blijkt dat er nog geen reden is om tot bestuurswisselingen te 

komen. De regels hiervoor staan in het club handvest ( Artikel 9.2 )  : “leden van 

het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Aftredende 

bestuursleden zijn terstond herkiesbaar”. 

9.Sluiting : Jan Paesschen sluit de vergadering om 22.10 en nodigt iedereen nog 

uit voor een drankje waarbij ook nog bitterballen worden geserveerd ! 


