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Notulen Jaarvergadering 
 
Datum: woensdag 13 april 2022  
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek
 
Aanwezig: Jo Kastrop, Ton Wintjens, 
en Dian Drugmand. 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Jo opent de vergadering en heet iedereen wel
brunch, waarna de agenda conform de uitnodiging wordt vastgesteld.
 
2. Mededelingen vanuit het bestuur
Ton W deelt mede dat hij de leenrackets in de voorraadkast heeft bekeken en in orde gemaakt.
geen mededelingen vanuit het bestuur.
 
3. Jaarverslag 2021 secretaris 
Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt en 
jaarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
 
4. Jaarverslag 2021 penningmeester
Ger geeft een mondelinge toelichting op het verslag
 
5. Verslag commissie kascontrole 
Roel Deckers en Mark Roberts hebben 
penningmeester.  
 
6. Benoeming nieuwe leden commissie kascontrole
Rianne Ritzen meld zich aan om samen met Mark Roberts 
 
7. Bestuurszaken; Annelies Miller is
Annelies stelt zich nog 1 jaar beschikbaar, zodat zij de 25 jaar bestuursjaren kan volmaken, iedereen is het 
hiermee eens. 
 
8. Brunch 2022 
De brunch welke gepland stond voor 24 april wordt door het grote aantal afmelding afgeblazen. Ton stelt voor 
om 3 dagen te plannen in juni/juli en de leden te vragen om hun beschikbaarheid aan te geven, zodat we een 
dag kunnen prikken waarop de meeste led
 
9. Rondvraag 
Ger geeft aan dat de shuttles vervangen moeten worden en dat hij nieuwe zal 
Ton Laeven geeft aan dat het douchewater erg koud is
sporthal zijn en dat hier al meermaals met de verhuurorganisatie over is gecommuniceerd. Na diverse rappels, 
is er contact gezocht met de wethouder
heeft geleid dat er nu zaken opgelost gaan worden. Wanneer alles verholpen is moet nog worden afgewacht, in 
ieder geval zit het bestuur er bovenop.
Verder wordt er van de rondvraag door de aanwezigen geen gebruik gemaakt.
 
10. Sluiting 
Jo bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid
 
 
Notulist, Ton Wintjens 
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Jaarvergadering 2022 

 Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek (sporthal) 

Ton Wintjens, Ger Roberts, Roy Beulens,  Annelies Miller, Ton Laeven, Rianne Ritzen 
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