
Algemene Ledenvergadering 

 

 
Op maandagavond 29 januari 2013 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in ons 

clubhuis ’t Kontaktpunt. Er waren een groot aantal leden aanwezig, maar het hadden er nog 

veel meer moeten zijn, want we zijn immers een vereniging met 400 leden.  

 

Voorzitter Gerben Vruggink opende de vergadering om 20.15 uur en hij draagt de hamer over 

aan Johannes van Kempen onze kersverse voorzitter. Gerben wordt bedankt voor zijn inzet als 

voorzitter van onze vereniging. Johannes zit de vergadering verder voor.  

 

Hierna was onze secretaris Wouter Memelink aan het woord met het jaarverslag van 2012. Hij 

had er weer ontzettend veel werk heeft gemaakt. Aan het eind kreeg hij dan ook een applaus 

van de vergadering.  

 

Bert Regelink, onze penningmeester, wist ons aan de hand van een duidelijk financieel 

jaarverslag te melden dat er een kleine winst is gemaakt. De kascommissie bestaande uit 

Anton Wolsheimer en Tonnie Tuitert vonden alles erg duidelijk en zijn akkoord gegaan.  

Anton Wolsheimer is aftredend in de kascommissie. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit 

Tonnie Tuitert en Jur Ooyman (dit jaar reserve). Als reserve voor volgend jaar wordt Harold 

Wolsink gekozen.  

 

Na de pauze met een kop koffie of ander drinken ging het verder met de bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar waren Johannes van Kempen en Bert Regelink.. Er waren ook geen 

tegenkandidaten, dus zijn zij weer herkozen. Vorig jaar was aftredend Gerben Vruggink. 

Vorig jaar heeft hij te kennen gegeven om nu af te treden. Door het bestuur wordt Jurgen van 

Dort voorgesteld als nieuw bestuurslid. De vergadering stemt in met deze bestuursmutaties.  

 

Hierna kwam het circuit Delden ter sprake. De vergadering werd op de hoogte gesteld wat we 

er allemaal al aan hebben gedaan en hoe het nu staat met de aanvraag en rechtzaken. 

 

De contributie zal ook in 2014 niet worden verhoogd 

 

De vergadering werd rond 22.00 uur gesloten. 

 

 

Hierna was het nog tijd voor een gezellig samen zijn. 

 

Marieke Rouwenhorst,. 

 

 

 


