
Feestavond d.d. 6 februari 2010 

bij De Herberg 
 
 
Op 6 februari 2010 was er weer onze jaarlijkse feestavond. De zaal ging open om  
19.30 uur. Er werd een film van de Dakar rally vertoond.  
Om 20.30 uur werd de film gestopt en was het tijd voor de band Forever om zich te 
laten horen.  
 
De zaal was versierd in het thema de jaren zestig. Dit zag er zeer mooi uit. Ze 
feestcommissie had haar best gedaan. Ook stond op de uitnodiging dat er een prijs 
was voor degene die zich best gekleed had in de jaren 60 stijl. Aan het eind van de 
avond werd de winnaar bekend gemaakt. De familie Groot Nuelend had zich het best 
gekleed in dit thema en won dat ook de prijs.  
 
Verder werden er onze clubkampioenen en Nederlands kampioenen gehuldigd. Ook 
werd bekend gemaakt dat Kevin Hendriksen tot Jeugdmotorsportman 2009 is 
gekozen en Hans Berendsen tot Motorportman 2009.  
 
Er was wederom een verloting. De feestcommissie had voor de nodige grote prijzen 
gezorgd. De hoofdprijs was een mountainbike.  
 
Hierna was het weer tijd voor Forever. Iedereen kon weer met de voetjes van vloer. 
Al met al was het weer een zeer geslaagde en gezellige feestavond.  
 
.  

 



Algemene Ledenvergadering d.d. 15 februari 2010. 
 

Op 15 februari 2010 was er onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aanwezig was het 

bestuur en 24 leden.  

 

Om 20.14 uur opende voorzitter Gerben Vruggink de vergadering.  

 

Hier was het secretaris Wouter Memelink die zijn jaarverslag ten gehore bracht. Er werd nog 

een minuut stilte gehouden voor de leden die vorig jaar zijn overleden.  

Aan het eind was er applaus van de vergadering voor de secretaris die er weer veel werk van 

had gemaakt. Elders in de clubblad kunt u het jaarverslag nog eens nalezen.  

 

Penningmeester Bert Regelink nam ons mee in het financieel jaarverslag. Hij legde alles 

precies uit, was is er begroot en wat is er werkelijk binnengekomen en uitgegeven.  

De jaarcijfers zagen er goed uit. Dit vond ook de kascommissie bestaande uit Jan Vruggink en 

Rob Reerink. Jan Vruggink is voor volgend jaar aftredend voor hem in de plaats komt de 

reserve van dit jaar Jurgen van Dort. Als reserve voor volgend jaar en voor de kascommissie 

van 2012 is gekozen Anton Wolsheimer.  

 

Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn Johannes van Kempen en Bert Regelink. 

Beiden worden zonder tegenkandidaten herkozen voor een nieuwe termijn.  

In tegenstelling  tot de eerste aankondiging in het clubblad heeft bestuurslid Martijn Jansen 

aangegeven geen nieuwe termijn te willen vervullen. Onder dankzegging voor zijn verleende 

diensten wordt aan hem een passend presentje overhandigd. 

 

De contributie  voor 2011 wordt niet aangepast en blijft dus gelijk aan 2010. 

 

Hierna was er de rondvraag daar kwam onder andere het volgende naar voren: 

 

Gerard Versteege: verzoekt de vereniging op een passende wijze de bouwploeg van het 

clubhuis te bedanken voor het vele werk wat zij doen en al gedaan hebben.  

 

Joke Bulten (prinses carnaval 2010): bedankt eenieder voor het bouwen van de vamc-

carnavalswagen en de jonge crossers die het geheel tijdens de optocht begeleid hebben. 

 

Ronald Stoelhorst: verzoek om een voorjaarsvergadering met de crossleden. Johannes heeft 

dit al op de agenda staan.  

 

Om 21.45 uur wordt de vergadering gesloten en is het tijd om na wat na te praten en te 

borrelen 

 

 

 


