
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen jaarvergadering OBHR 11 maart 2019. 

Ontmoetingscentrum Doornenburg. 

Aanwezig:    27 leden volgens de presentielijst 

Afwezig;       13 met kennisgeving 

Afwezig ;     7  zonder kennisgeving. 

1. Opening door de voorzitter 

Gerard heet iedereen welkom en dat er toch nog zo veel zijn ondanks al de ziekte die er heerst 

want van de met kennisgeving afgemelde leden waren de meerderheid  ziek ,van de  gene die 

niet afgemeld hebben is het gokken .want het is voor het bestuur altijd wel leuk als er een grote 

opkomst is  en belangstelling ,want in zo,n vergadering komt er toch van alles ter tafel  wat je 

anders uit een notulen moet lezen. En de inbreng van de wordt gemist.  

2. De notulen van 5 maart 2018 zijn zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Sociaal verslag 2018      Het verslag werd door de vergadering akkoord bevonden.  

4.Financieëlverslag:De penningmeester Gerda Janssen-Peters geeft aan de hand van de 

getoonde stukken uitleg over de financiën, daar waren verder geen vragen over en 

akkoord bevonden. Door de voorzitter werd gevraagd of we wel iedere lustrum feest 

moesten geven, het voorstel is om dit naar iedere 10 jaar te doen, na een discussie was 

men daar mee eens. Dus het  40 jarig jubileum is dus  24- februari 2027, en voor dat 

feest wordt ieder jaar gereserveerd ,wat de begroting toe laat.Voor het organiseren van 

een fietstocht word er door de Club een bedrag van € 10,00 per persoon bijgedragen en 

naar het inzien van een begroting kan het bestuur bekijken of daar bedrag verhoogd kan 

worden. 

 De begroting 2019 is ook akkoord bevonden. 

De kascom.wordt bedankt voor het gedane werk , Kees Muhlhaus treed af en als reserve 

lid wordt benoemd  Geert  Burgers bij  Eef Milder en Geert Vermeulen. 

5. Vaststelling contributie 



 
 

Er is besloten de contributie niet te verhogen en te laten bij  € 102.00 per Jaar 

6. Bestuursverkiezing,Er is dit niemand aftredend . 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een secretaris. Ruud Vos bekleed nu deze 

functie “’ ad  interim” dit kan echter niet zo blijven, ook al is de voorzitter zeer tevreden. 

Iedereen wordt verzocht goed na te denken over deze situatie. 

7. Het schema van aftreden staat in de agenda . 

       8. Mededelingen van het bestuur: 

          Privacyverklaring O.B.H.R. was als bijlage meegestuurd en  Eef  vond dat het te- 

          uitgebreid werd gebracht en diverse punten geen betrekking had op onze club. 

          Eef en Geert Burgers en Gerard en Ruud gaan zicht daar over in gesprek. 

         Omdat Anke ziek is maak Gerard het bekend , Anke wil er einde seizoen mee ophouden  

         Ivm een nieuwe cursus op haar werk en ze is al 9 jaar bij ons en heeft geen nieuwe           

        uitdagingen meer.    Dit houd in dat we een nieuwe coache  moeten zoeken . 

      9. Organisatie Jaarlijkse 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 was al gelijk een antwoord op  voor € 10,00 kan je deze tijd geen fietstocht 

compleet zonder eigen bijdrage meer voor organiseren. Na veel dimdammen kwam er 

een voorstel  Geert en Willy maken een plan en begroting en bespreken dit met het 

bestuur en dan wordt er een voorstel gedaan of een eigenbijdrage of de club bijdrage 

verhogen ? u hoort nader. 

11. Rondvraag : 

Joop Lensen vroeg om een ledenlijst om collega’s sporters die ziek zijn te bezoeken. 

Arnold Hendriks vraagt of er interesse in voorlichting voor de PC en internet ect . 

Arnold zegt toe dat voor OBHR een aparte avond komt voor de AED. 

Wim Roelofs bedankt de club en leden voor de belangstelling bij zijn ziekte . 

Auke geeft aan dat ze voorlopig nog een half jaar niet kan sporten. 

 

11. Sluiting  In de tussen tijd is er een drankje opgenomen /besteld en Gerard bedankte  

de aanwezige leden en beide bestuursleden  voor hun inbreng en  voor een vruchtbaar 

en gezond jaar. 

Secretariaat  Ruud Vos 



 
 

 

 

 

 

 


