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1. INLEIDING 

Dit verslag is opgesteld om een globaal beeld te geven van het wel en wee van de 
club in het jaar 2013. Het geeft voor de ledenvergadering een overzicht aan de hand 
waarvan de leden tijdens de jaarvergadering vragen aan het bestuur kan stellen of 
opmerkingen kunnen maken.  
 
 

2. LEDEN 
Het aantal leden per 1 januari 2013 bedroeg 132. Op 31 december waren er 144 
leden, een toename van 12 leden. Er waren enkele opzeggingen, de aanleiding voor 
de deze opzeggingen hadden geen directe relatie met het functioneren van de 
vereniging  

 
 

3. ACTIVITEITEN 
De activiteiten in het jaar 2013 zijn in dit onderstaande overzicht genoemd. 
06/01/13    Nieuwjaars receptie MC MIOS 
11/01/13    Informatie avond Ducati Toer 2013 
18/01/13    Reis verhaal Theo Boshof,  
25/01/13    Klaverjassen  
01/02/13    Gerard Numeijer, beleving Races Eiland Man                  
08/02/13    Vrijwilligersvond MC MIOS, 
22/02/13   Klaverjassen 
08/03/13    Kezen avond 
15/03/13    Veiligheid voor de Motorrijder 
22/03/13   Klaverjassen 
12/04/13    Algemene Jaarvergadering 
14/04/13    MIOS Rit     
19/04/13   Klaverjassen  
05/05/13    MIOS Mega Rit door Noord Nederland 
17-20/05/13           Pinksterweekend 
02/06/13    Wil Hartog Toerrit 
08-14/06/13              MC MIOS Ducati Toer 2013 
05/07/13    Muggenrit 
07/07/13    Ouwe Joekeldag 
31/08-01/09   Classic Race Team 
08/09/13    15e Quatrorit 
14/09/13    Langedijker Vracht wagen toer 
20-22/09/13                September weekend   
04/10/13    Klaverjassen    
13/10/13          Paddorit  start 10.00 uur 
25/10/13    Klaverjassen    
01/11/13    Gerard Numeijer, races op eiland Man 
15/11/13    Duke Wille en films 
29/11/13   Klaverjassen 
13/12/13    Arie Bakker en films 
20/12/13         Klaverjassen   
27/12/13         Oliebollenavond  
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Alle activiteiten hebben voorbereiding en inzet van de leden gevraagd, Blijkens de 
verschillende reacties van de deelnemers zijn deze activiteiten stuk voor stuk 
geslaagd te noemen. 

 
 

4. BESTUUR 
Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit de volgende personen: 
Voorzitter  Arie Bakker 
Secretaris  Dirk Brugman 
Penningmeester Sjaco Stokman 
Lid   Marco Bakker 
Lid   Cees van den Berg 
Lid   Hans Wijnker  
Lid       Jan Geersing 
Aangevuld met: Dick Zwaan PIT redactie 
   Bram Ernens Ledenadministratie 
 
In juni is Dirk Brugman, om voor hem moverende redenen, gestopt als secretaris. Het 
bestuur heeft Sjaak Schouten bereid gevonden deze taken voorlopig over te nemen. 
In de ledenvergadering van april 2014 zal de leden worden gevraagd in te stemmen 
met de voordracht hem voor de komende tijd te benoemen als bestuurslid belast met 
de functie van secretaris. 

  
 

5. EXTERNE CONTACTEN 
Er zijn regelmatig contacten geweest met diverse zusterclubs bij de voorbereiding 
van evenementen. Voor de afstemming van de kalenders en de uitwisseling van 
informatie zijn er wisselende contacten gewest met landelijke organisaties als KNMV, 
LOOT en CRT.  
 
Waar dit nodig of nuttig was is er incidenteel contact gelegd met overheden i.vm. de 
organisatie van evenementen en het voldoen aan de wettelijke eisen v.w.b. het 
gebruik als clubhuis. 

 
 

6. CLUBHUIS 
Door de zorg en inspanning van de leden staat het clubhuis en het terrein er netjes 
bij. Klein onderhoud wordt tijdig uitgevoerd en er is een beeld gemaakt van de 
toekomstige grotere uitgaven die nodig zijn om het clubhuis in een goede staat te 
houden. 
 
Het dagelijks beheer van de kantine is al jaren in de goede handen van Jan de Bruin 
en zijn moeder is nog steeds actief bij het schoonhouden.  
 
Het barteam is in het gehele jaar ook weer geleid door Jan de Bruin. Aan het einde 
van het jaar is duidelijk dat enige versterking van dit team wenselijk is.  
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7. INKOMSTEN EN UITGAVEN. 
Met een bescheiden bijdrage van de leden was het ook dit jaar mogelijk de inkomsten 
en uitgaven in balans te houden. Er is zelfs een bescheiden reserve opgebouwd die 
nodig zal zijn voor toekomstige vervangingen en uitvoering van groot onderhoud. 
 
Naast de inkomsten van het lidmaatschap zijn de bijdragen van sponsors maar ook 
de baropbrengst en het positieve saldo van enkele georganiseerde evenementen van 
betekenis. 
 
 
 
De voorzitter 
Arie Bakker 
  

 
 

 
 


