
Algemene Ledenvergadering d.d. 30 januari 2012. 

 
Op maandagavond 30 januari 2012 werd de algemene ledenvergadering gehouden in ons 

clubhuis ’t Kontaktpunt. Er waren zo’n 50 leden aanwezig. Wat een groot aantal mag worden 

genoemd.  

 

Voorzitter Gerben Vruggink opende de vergadering om 20.15 uur.  

 

Hierna was onze secretaris Wouter Memelink die zijn jaarverslag van 2011 voorlas. Normaal 

gesproken vindt u dit jaarverslag ook in dit clubblad, maar er zijn zoveel verslagen 

aangeleverd dat er is besloten om het jaarverslag niet te publiceren in deze editie van het 

clubblad. Neemt niet weg dat Wouter weer ontzettend veel werk heeft gemaakt van zijn 

jaarverslag. 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 vorig jaar een verlies van € 3.102,-- was geleden. De 

kascommissie bestaande uit Jurgen van Dort en Anton Wolsheimer hebben bij Bert de 

boekhouding gecontroleerd en hun bevindingen waren, dat er één kostenpost uitsprong, maar 

dat er voor de rest geen verschuivingen in de kosten hadden plaatsgevonden. Er zullen weer 

betere jaren volgen. De kascommissie heeft alles akkoord bevonden. Jurgen van Dort treedt 

voor volgend jaar uit de commissie. Voor hem is al reservelid gekozen Jur Ooyman. Voor 

volgend jaar zitten in de kascommissie Anton Wolsheimer en Tonny Tuitert.  

 

Na de pauze en een kop koffie ging het verder met de bestuursverkiezing. Aftredend en 

herkiesbaar waren Jan Slagman en Erik Kleinreesink. Er waren ook geen tegenkandidaten, 

dus zijn zij weer herkozen. Aftredend was Gerben Vruggink hij heeft de vergadering 

medegedeeld dat hij niet dit jaar, maar volgend jaar zal aftreden. Aan het bestuur wordt 

toegevoegd namens de toercommissie Jan Vruggink. Jan Vruggink nam in de vergadering 

afscheid van Martijn Jansen als toercommissielid. Jan bedankte Martijn voor de vele jaren 

inzet die hij heeft getoond voor de V.A.M.C. \ 

 

De contributie zal ook in 2013 niet worden verhoogd. Dit houdt in dat de cross- enduroleden  

€ 35,--, de gewone leden € 17,50 en de jeugd- en gezinsleden € 12,50 aan contributie betalen.  

 

In de rondvraag kwam de crossbaan in Delden ter sprake. Gerben Vruggink heeft uitgelegd 

hoe ver het daar mee staat en wat de V.A.M.C. er allemaal al aan heeft gedaan. 

 

De vergadering werd rond 22.30  uur gesloten. 

Hierna was het nog tijd voor een gezellig samen zijn. 

 

Marieke Rouwenhorst,. 



 


