
Verslag jaarvergadering 5 februari 2020 
 
Aanwezig:  Alle Bestuursleden 5, 22 leden. Afmeldingen met bericht: G. Janssen, H. Jacobs, R. Fris, H. 
Ansing, H. Koppe, H.v.d. Ham, O. Kisman, K. Brandwijk, S. Veld, M. Celie, C. Blokker, P.P. Krijns, R. 
Rathmann en G. Spijkers. 
                     
                     
 

1. Om 20.00 opent de Jan Paesschen (voorzitter) de vergadering en heet een ieder welkom. Alle 
aanwezigen hebben de presentielijst ondertekend.   

2.  Jaarverslag 
De voorzitter leest het jaarverslag voor en hierin staan de hoogtepunten van het afgelopen 
jaar. Het jaarverslag zal ook in het komende clubblad verschijnen. 
 

3.  Financieel jaarverslag 
Jan Kleine (penningmeester) geeft toelichting op het financieel jaarverslag van 2019 en 
verteld dat het jaar positief is afgesloten en dat we dik in de plus zijn geëindigd. Dit komt 
mede doordat we drie extra leden hebben mogen verwelkomen, een aantal jeugdleden naar 
“normale” leden zijn geworden. Groot onderhoud heeft nog niet plaatsgevonden van ons 
clubgebouw, waarbij de opmerking dat het in 2020 de begroting voor onderhoud groter is 
geworden. De barinkomsten zijn ook goed te noemen, belangrijke bron van inkomsten voor 
de club. Verwachting is dat de energiekosten wel zullen stijgen in 2020. Er liggen een 
exemplaar van het financieel jaarverslag ter inzage bij de bar. Het is niet toegestaan deze  
mee te nemen naar huis.  

4. Verslag kascontrolecommissie 
Willem Smit doet het woord (is lid van de kascontrolecommissie) en heeft de cijfers bekeken 
en heeft geen op- of aanmerkingen. Alles is keurig bijgehouden en netjes verwerkt en geeft 
de complimenten aan de penningmeester.  
 

5.  Nieuwe kascontrolecommissie 
Hans van den Ham blijft in de kascontrolecommissie en Leen Molema meld zich aan als 
nieuw lid en Arthur Weber is als reserve genoteerd.  
 

6.  Mededelingen bestuur 
Voorzitter: op 20 juni is de schoonmaak dag gepland. Hiervoor zal t.z.t. een lijst komen te 
hangen bij de bar voor opgave. 24 Oktober is de open dag gepland en op 31 december is de 
club gesloten. Dan komt het hoofdstuk gereedschap. De voorzitter bemerkt dat het 
gereedschap overal verspreid ligt. Het idee is om het gereedschap in te nemen en te 
herverdelen per baan. Indien nodig repareren wij het defecte gereedschap of schaffen nieuw 
aan. De voorzitter vraagt twee vrijwilligers Cees de Beurs en Henk Karstens geven zich op 
voor deze taak. Dan het opruimen van de zolder. Bram, Jurre en Salie geven zich op om de 
zolder te gaan opruimen. Een ander idee vanuit het bestuur is om een soort “ruilbeursje” van 
leden onderling te organiseren. Vele leden zullen ongetwijfeld wel het e.e.a. overhebben en 
ook kunnen we kijken of dit aantrekkelijk is voor buitenstaanders. Gerrit Barten kan hiervoor 
de ruimte beschikbaar stellen van café de Bank. Op een zaterdagochtend is dat makkelijk te 
realiseren. Aanwezige leden stemmen toe hierin en het zal verder uitgewerkt worden. 
Bedoeling is om dit bijvoorbeeld 1x per maand te organiseren. De open dag van afgelopen 
jaar is niet zo druk bezocht als voorgaande jaren. Alles hangt samen met een goede promotie 
of redactioneel stuk in de lokale krant. Het valt niet mee om een redactioneel stuk in de krant 



te krijgen. Naast de open dag oppert de voorzitter om ook een “familiedag” te houden. De 
bedoeling is dat familieleden meekomen en tijdens deze dag zal er ook een hapje en een 
drankje aanwezig zijn. Op deze manier kan de familie ook in alle rust eens kijken wat wij 
allemaal doen. De aanwezige leden vonden dit een goed plan. Ook dit zal verder uitgewerkt 
worden. Copy clubblad en vulling website, dit blijft ook een aandachtspunt. Idee van Gerrit 
Barten is om een interviews af te nemen van de leden of van hun baan thuis of club etc. Op 
deze manier krijgen wij vulling in het clubblad. Dan vraagt de voorzitter wie EHBO/BHV of 
AED kan bedienen? Enkele leden steken hun hand op, meer als verwacht. Dus dat zit wel 
goed. Dan zal er nog een aanvulling komen bij de bar: er wordt ook 0% bier geschonken en 
rode wijn. Dan het 30 jarige jubileum van de club, de bedoeling is komend jaar te vieren. Het 
plan is geopperd om naar Miniatuurworld in Hamburg te gaan. Dit zal enkel voor leden 
gelden. Als er plaats is mag ook de partner mee zij het op eigen kosten. Planning is in maart 
2021, datum zal 7 of 14 maart zijn en is dus op een zondag en maandag. Deze dagen zijn 
zorgvuldig gekozen, omdat de hotelkosten dan het goedkoopst zijn. Arthur Weber gaat dit 
verder uitwerken. Er is dus een overnachting bij inclusief ontbijt. Voor de overige maaltijden 
dienen de leden dit uit eigen portemonnee te betalen. Transport, overnachting met ontbijt 
en entree Miniatuurworld wordt grotendeels betaald door de club. Arthur vult nog aan, dat 
hij een al eerder een peiling heeft gedaan onder de leden om Miniatuurworld te bezoeken en 
dat er voldoende belangstelling voor is. Dit zal verder uitgewerkt worden en er komt een lijst 
te hangen bij de bar voor opgave. De voorzitter merkt nog wel op dat er voldoende 
belangstelling moet zijn om dit evenement door te laten gaan. De penningmeester doet nog 
een mededeling inzake de budgetten van de banen, dat voor alle banen de budgetten gelijk 
getrokken zijn. 

 
7.   Kandidaten bestuursfunctie 

Er is een bestuursfunctie vrij gekomen. Er is één kandidaat en dat is Otto Kisman. Alle leden 
stemmen ermee in dat hij plaats kan nemen in het bestuur.  
 

8. Rondvraag 
Jurre vraagt of het budget elk jaar opnieuw wordt opgesteld en/of het oude budget meegaat 
naar het nieuwe jaar? Antwoord van de penningmeester is: Nee. Elk jaar wordt een nieuw 
budget vastgesteld. Herman vraagt als een lid zoveel jaar lid bij de club of er dan een speldje 
is? Op zich een leuk idee en het bestuur zal dit meenemen in de bestuursvergadering.  Bob 
vraag waar het gereedschap opgeborgen wordt bij de banen. De voorzitter geeft aan dat er 
bruine ladekasten zijn die onder de banen gezet kunnen worden. Groot gereedschap zal 
centraal opgeborgen worden. Verder waren er geen vragen. 
 

9. Stemmen nieuw bestuurslid 

Is niet van toepassing gezien er maar 1 kandidaat is 

10. Mededelen nieuw  bestuurslid 

Otto Kisman wordt het nieuwe bestuurslid. De voorzitter doet nog een dankwoord uitspreken 
aan Ronald Varekamp die 7 jaar secretaris is geweest. Hij prees de secretaris om zijn vele 
werk wat hij verzet heeft de afgelopen jaren. Een mooie bos bloemen en cadeaubon werd 
overhandigd.  

11. Om 20.35 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje. 


