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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 2014 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 2014 bedroeg 144. Op 31 december 2014 waren er 54 
leden, een toename van 10 leden. Er waren enkele opzeggingen, de aanleiding voor 
de deze opzeggingen hadden geen relatie met het functioneren van de vereniging  

 
 

3. ACTIVITEITEN 
De activiteiten in het jaar 2014 zijn in dit onderstaande overzicht genoemd. 
05 januari    Nieuwjaars receptie MC MIOS 
07 januari   Bestuursvergadering 
14 januari   Overleg evenementen 2014 
17 januari   Informatie verkeersveiligheid 
24 januari   Klaverjassen 
04 februari   Bestuursvergadering 
21 februari   Kezen avond 
28 februari   Klaverjassen 
04 maart   Bestuursvergadering 
07 maart   Vrijwilligersavond 
15 maart   Bezoek museum Arie Bakker 
16 maart   LOOT jubileum rit 
21maart   Klaverjassen 
08 april   Bestuursvergadering 
11 april   Jaarvergadering 
13 april   39e MIOS rit 
25 april   Klaverjassen 
04 mei    MIOS Megarit 
06 mei    Bestuursvergadering 
01 juni    13e Wil Hartog toerrit 
03 juni    Bestuursvergadering 
07 juni - 10 juni  Pinksterweekend 
14 juni - 20 juni  Meerlandenreis 
01 juli    Bestuursvergadering 
06 juli    Ouwe Joekeldag 
15 augustus   Muggenrit 
24 augustus   Classic Race Team  
14 september   16e Quatrorit 
19 sept- 21 sept.  Kampeerweekend 
26 september   Klaverjassen 
07 oktober   Bestuursvergadering 
12 oktober   Paddorit 
24 oktober   Klaverjassen    
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04 november   Bestuursvergadering 
21 november   Presentatie raceteam De Bruin  
28 november   Klaverjassen 
2 december   Bestuursvergadering 
12 december   Amerikareis Sjaak Schouten 
19 december   Klaverjassen 
  
Al deze activiteiten hebben voorbereiding en inzet van de leden gevraagd, Blijkens de 
verschillende reacties van de deelnemers waren deze activiteiten overeenkomstig de 
verwachtingen. 

 
 

4. BESTUUR 
Het bestuur bestond op 1 januari 2014 uit de volgende personen: 
Voorzitter  Arie Bakker 
Secretaris  Sjaak Schouten 
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 april is Sjaco Stokman, na vele jaren zich te hebben ingezet voor de club, gestopt 
als bestuurslid en penningmeester en is deze taak overgenomen door Bram Ernens. 
Daarnaast heeft Cees van den Berg aangegeven medio april 2015 te willen stoppen 
als bestuurslid. 
In de ledenvergadering zal de leden worden gevraagd in te stemmen met de 
benoeming van een nieuw bestuurslid als vervanging voor Cees van den Berg. 

  
 

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. 
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Het dagelijks beheer van de kantine is de verantwoordelijkheid van het barteam. Het 
team is weer op sterkte met het aantrekken van enkele nieuwe vrijwilligers.  
 
 

7. INKOMSTEN EN UITGAVEN. 
Met een bescheiden contributie van de leden is het ook in 2014 mogelijk gebleken de 
inkomsten en uitgaven in balans te houden. Het positieve saldo van de exploitatie 
2014 zal worden toegevoegd aan de reserve om in de toekomst ook grote 
(vervanging-) uitgaven te kunne opvangen. 
 
Naast de contributie van de leden, de bijdragen van sponsors en de baropbrengsten 
is het positieve saldo van enkele georganiseerde evenementen een relatief grote 
inkomstenpost.  
 
De onderhoudskosten van gebouw en terrein worden beperkt door een grote inzet 
van vrijwilligers. 
 
 
 
De voorzitter 
Arie Bakker 
  

 
 

 
 


