
   Notulen Jaarvergadering OBHR 9 maart 2020 

Aanwezig 26 leden volgens presentatielijst:  

Afwezig: 4 met kennisgeving 

Afwezig: 10 zonder kennisgeving 

1.  opening voorzitter 

Gerard heet iedereen welkom en ook ons erelid Henk Meijer  met echtgenoot en de nieuwe leden. 

De voorzitter herdacht de overleden Jan Buurman en Geert Gieling die van ons zijn heen gegaan. 

2. Notulen van 11 maart  2019 werden goed gekeurd. 

3. Sociaal jaarverslag 2019 het verslag werd ook akkoord bevonden 

4. Financieel verslag : de penning meester Gerda Janssen-Peters deelde de financiële  

Verslag uit en Gerard gaf nog een kleine toelichting en na een paar kleine vragen werd het 

akkoord bevonden. 

De begroting  2020 toont een te kort van euro 1250,00 en dus geen reservering voor het 40 

jarig jubileum in 2027 ook hier ging de vergadering mee akkoord. 

De kas. Com. Heeft de boeken gecontroleerd en de in en uitgaven bekeken en waren zeer 

tevreden over de gehele administratie en stede voor het betuur décharge te verlenen. 

De vergadering ging daar mee akkoord . de kas com. Bedankt voor het gedane werk, Eef 

Milder treed af . Geert Vermeulen blijft en Geert Burgers treed toe. Al s res. Lid Kees  

Mulhaus aan. 

5. Vaststelling contributie 2020 van 1250,- euro was de vergadering  unaniem voorstander van 

de verhogingen wer er geopperd om de contributie te verhogen naar 120,- euro per jaar. 

De gehele vergadering ging daar mee akkoord dus is het definitief , zij die bij de bank een 

automatische incasso hebben dienen deze te wijzigen. 

6. Bestuurverkiezingen: 

2021 Gerda janssen-Peters   penningmeester 

2022 Gerard Peters                 voorzitter 

2023 Herman ortsen               secretaris 

Het bestuur stelt voor om Herman ortsen te benoemen tot secretaris,hiermee ging de 
vergadering helemaal mee akkoord. Herman Proficiat! 

7. Mededelingen van het bestuur: 
Privacyverklaring OBHR daarvoor wordt een datum geprikt het voorstel is het bij het bij het 
oude laten. 
 
 
 
 
 
 



 
8.  Volgende punt stond niet op de agenda:  volgens de voorzitter, en het gaat over de man die 

naast hem zit en dat is Ruud Vos en somde al dingen op die hij heeft gedaan voor de OBHR ik 
moest ze opschrijven : 12 jaar penningmeester : heb jaren de feestmiddagen verzorgd samen 
met een ander die wilde:  kleding sponsor bezorgd : div materialen voor het sporten 
gemaakt: beheerder van kleding voor 50 personen de maten geregeld : AED cursussen 
verzorgd: laatste 4 jaar secretaris. En toen een cadeau : een oorkonde met vermelding ERE 
lid voor bewezen diensten . Allemaal hartelijk dank !! 
Ruud gaat nog verder met lief en leed . Als je lang afwezig bent en je niet kan sporten. 
MELD HET Dan !! 

9. Organisatie jaarlijks feestmiddag. 
Daar melden zich voor aan Geert Vermeulen en Gerda janssen . die zullen met een voorstel 
komen en uitwerken en bekijken of er animo voor is. 

10. Fietstocht: 
Daar melden zich Ger Meijer en Arnold Hendriks voor aan. 
Combinatie fietstocht en feestmiddag ineen: 5 september ?? 
Daar gaan de bovenstaande 4  pers. Mee aan de slag en dienen daar een programma en een 
begroting  voor aan het bestuur. 

11. Rondvraag: 
Geert Burgers :  graag een oefen avond calamiteiten board. 
Gerard Peters:  er kwam en vraag uit de zaal om drinkwater in de sporthal met bekers wordt 
verzorgd. 

12. Sluiting: 
In tussen tijd is er een drankje opgenomen / besteld en Gerard bedankte de aanwezige leden 
en beide bestuursleden voor hun inbreng en voor een vruchtbare en gezond jaar. 
 
Secretaris:   Ruud  Vos 

 

               


