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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 2017. Het geeft voor de ledenvergadering een overzicht aan de hand 
waarvan de leden tijdens de jaarvergadering vragen aan het bestuur kunnen stellen 
of opmerkingen kunnen maken.  
 

2. LEDEN 
Het aantal leden per 1 januari 2017 bedroeg 142. Op 31 december 2017 waren er 
145 leden. Er zijn leden bij gekomen en enkele hebben het lidmaatschap opgezegd. 
Per saldo is het aantal leden hoegenaamd gelijk gebleken. De opzeggingen hadden 
geen relatie met het functioneren van de vereniging maar betroffen privéredenen. 
 
Ben Schot, een actief en zeer gewaardeerd lid is ons ontvallen in 2017. Na een zeer 
kort ziekbed is hij overleden en op 12 september hebben veel leden op een waardige 
wijze afscheid van hem genomen. 

 
3. ACTIVITEITEN 

De belangrijkste activiteiten, evenementen en gebeurtenissen in het jaar 2017 zijn in 
dit onderstaande overzicht genoemd: 
 
08 januari    Nieuwjaarsreceptie MC MIOS 
18 januari   CRT-vergadering 
20 januari   Presentatie Scott Deroue, motorcoureur 
23 januari   Bestuursvergadering 
27 januari   Klaverjassen 
15 februari   CRT- vergadering 
17 februari   Presentatie Finn de Bruin, motorcoureur 
24 februari   Klaverjassen  
06 maart   Bestuursvergadering 
14 maart   Overleg webcommissie 
15 maart   CRT-vergadering 
17 maart   Presentatie Motorcentrum Bruurs 
25 maart   Onderhoud dag clubgebouw en terrein 
31 maart   Klaverjassen 
02 april   Friesland Toertocht Joure 
07 april   Jaarvergadering 
09 april   42e MIOS rit 
19 april   CRT-vergadering 
21 april   Klaverjassen 
24 april   Bestuursvergadering 
04 mei    Extra bestuursvergadering 
19 mei    Overleg MM Tour en MK Tour 
2-5 juni   Pinksterweekend 
04 juni    Wil Hartogrit 
10-17 juni   MM Tour 
24 juni- 1 juli   MK Tour 
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02 juli    Ouwe Joekeldag 
15 juli    Zaterdagavondrit Friesland 
24 juli    Bestuursvergadering 
01-04 september  Kampeerweekend 
04 september   Bestuursvergadering 
10 september   19e Quatrorit 
29 september   Klaverjassen 
29-30 september  Promotorreis Engeland 
15 oktober   Paddorit 
24 oktober   Overleg agenda 2018 
27 oktober   Klaverjassen    
30 oktober   Bestuursvergadering 
17 november   Presentatie Harry Peper  
24 november   Klaverjassen 
12 december   Bestuursvergadering 
22 december   Klaverjassen 
29 december   Oliebollenavond 
  
Al deze activiteiten hebben voorbereiding en inzet van het bestuur en de leden 
gevraagd. Zoals blijkt uit de verschillende reacties van de aanwezigen/deelnemers 
waren deze activiteiten in overeenstemming met de verwachting. 
 
Specifieke te vermelden valt: 

• Het besluit van de CRT-commissie om te stoppen met de jaarlijkse 
demowedstrijden op het bedrijventerrein Kooypunt. Dit vanwege een gebrek aan 
vrijwilligers bij de voorbereidende acties. 

• De eerste meerdaagse motortoertocht voor de leden met kleinere dagafstanden. 
Er hebben 16 leden aan deelgenomen en het was succesvol zodat in 2018 deze 
reis weer wordt georganiseerd.  

• De organisatie van de 4 clubs heeft besloten in 2018 de laatste Quatrorit te 
organiseren. 

 
4. BESTUUR 

Het bestuur bestond op 31 januari 2017 uit de volgende personen: 
Voorzitter     Arie Bakker 
Secretaris     Sjaak Schouten  
Penningmeester/Ledenadministratie  Bram Ernens 
Lid      Hans Wijnker  
Lid          Jan Geersing 
Lid      André Schot 
Aangevuld met:    Dick Zwaan PIT redactie 
    

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

 
6. CLUBHUIS EN TERREIN 

Door de zorg en inspanning van diverse leden staat het clubhuis en ligt het terrein er 
netjes bij. Klein onderhoud wordt tijdig uitgevoerd. 
De toekomstige grotere uitgaven, die nodig zijn om het clubhuis in een goede staat te 
houden, zijn, in beeld in de vorm van een jaarlijks te actualiseren, Meerjaren 
Onderhouds Plan (MJOP). Deze gegevens worden meegenomen in de jaarbegroting. 
 
Het dagelijks beheer van de kantine is een verantwoordelijkheid van het bar team. Dit 
barteam is op personele sterkte.  
 

7. INKOMSTEN EN UITGAVEN. 
Met een bescheiden contributie van de leden is het ook in 2017 mogelijk gebleken de 
inkomsten en uitgaven in balans te houden. Het positieve saldo van de 
exploitatierekening 2017 zal worden toegevoegd aan de algemene financiële reserve 
om in de toekomst ook grotere uitgaven te kunnen opvangen. 
 
Naast de contributie van de leden, de bijdragen van donateurs en sponsors en de 
baropbrengsten is het positieve saldo van enkele georganiseerde evenementen een 
bescheiden inkomstenbron.  
 
De jaarlijkse onderhoudskosten van het clubhuis en terrein worden beperkt door inzet 
van een aantal leden. 
 
 
De voorzitter, 
 
Arie Bakker 


