Notulen
Buitengewone Algemene LedenVergadering (BALV) NCCS
zaterdag 16 november 2013
Padelclub Hipico - Benalmádena
Eerste vergadering
1. Opening
De voorzitter (Kees van Riel) opent om 10.30 uur de eerste vergadering en heet
iedereen van harte welkom.
Omdat er niet voldoende leden aanwezig zijn kunnen in de vergadering geen
rechtsgeldige besluiten genomen worden, vandaar dat de voorzitter per direct
de vergadering sluit.
De tweede vergadering zal om 11.00 uur plaatsvinden.

Tweede vergadering
Aantal aanwezige leden: 60
Uitgegeven machtigingen: 8
1. Opening
De voorzitter (Kees van Riel) opent iets na 11.00 uur de vergadering en heet
alle clubleden hartelijk welkom.
De voorzitter herinnert iedereen er aan om zijn mobiele telefoon uit te zetten en
als u het woord neemt, graag uw naam vermelden.
Tevens hoopt hij op een voorspoedige en constructieve vergadering.
Afgelopen maart zaten er nog 6 mensen achter de bestuurstafel; Martine Baay
heeft onlangs haar bestuursfunctie neergelegd omdat zij in de tweede kamer
beëdigd is als kamerlid en haar functie bij de NCCS niet meer kan vervullen.
2. Mededelingen en ingekomen post
De secretaris (Nenno Felius) heeft de volgende mededelingen:
• Aantal aanwezigen: 60
• Aantal volmachten: 8
• Totaal aantal uit te brengen stemmen: 68
• Leden die afgezegd hebben voor deze vergadering:
John Schuiling – Hans Jansen – Loek en Martha van Straalen – Piet Hein Schol
– Barbara Schol-Mayer – Maja en Eric Tulfer.
Als ingekomen post heeft het bestuur een mail gehad van Hein Barten over het
niet ontvangen van de DVH op zijn adres in Spanje. Zelfs na persoonlijke
bezorging van de ledenadministrateur (Louis Jansen) van een DVH bij het
postbedrijf is deze nooit aangekomen. De heer Barten wil dit graag in de
vergadering inbrengen en zeggen dat hij deze problemen nooit gehad heeft bij
DVH op A-5 formaat.
Daarnaast heeft het bestuur van de volgende personen sinds de A.L.V. van 13
maart j.l. een bijdrage mogen ontvangen ter ondersteuning van punt 4 van de
huidige agenda: het op orde brengen van de financiële huishouding.
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1. Willem van der Steen heeft overleg gevoerd met de KOSTA om mogelijk

te komen tot een samenwerking tussen DVH en KOSTA. Een verkorte
versie van zijn bevindingen is opgenomen in de notitie ten behoeve van
punt 4 van de agenda.
2. Jan Moonen heeft aangegeven dat in de huidige tijd meer gebruik
gemaakt zou kunnen worden van e-mailings en de website en dat een
overgang naar een digitale DVH mogelijk zou zijn. Tevens heeft hij een
voorbeeld gemaakt van een nieuwsbrief die mogelijk de DVH zou
kunnen vervangen.
3. Jan Mol en Theo Waanders hebben een nota geschreven om het bestuur
te helpen bij het veilig stellen van de financiële positie van de club zoals
afgesproken is op de ALV van 16 maart j.l.
Van die nota (met als onderwerp “doorlichting NCCS”) heeft het bestuur
nota genomen en onderschrijft een aantal conclusies die daaruit
voortkomen.
Deze zijn verwerkt in de stukken van punt 4 van de agenda.
Het gaat daarbij om de hoogte van het eigen vermogen, het
opwaarderen van de website, de mogelijke overgang naar een digitale
DVH.
Daarnaast zijn er in de nota nog een aantal andere zaken aan de orde
gesteld die buiten deze vergadering vallen maar terug zullen komen op
een volgende ALV.
3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 16
maart 2013
Pagina 2
N.a.v. de statuten
Ruud van Ingen vraagt of de statuten nu werkelijk bij de Junta zijn ingediend.
De voorzitter meldt dat dit het geval is. De notulen – zoals ze reeds door een
vorig bestuur en de toenmalige ledenvergadering waren goedgekeurd – zijn
aangeleverd aan de junta maar moesten op een aantal punten veranderd
worden omdat ze in strijd waren met de wetten van de Junta.
De Junta heeft toentertijd een bericht gestuurd naar een adres dat niet meer
bewoond werd door het toenmalige bestuurslid, vandaar dat alles veel langer
heeft geduurd dan nodig was (een aantal jaren).
Met dank aan Theo Waanders – die belangeloos met de junta vele malen heeft
overlegd, zijn uiteindelijk de notulen goedgekeurd.
Ruud van Ingen merkt op dat die veranderingen niet via een B.A.L.V. zijn
gelopen zoals onze statuten dat verplichten. De voorzitter zegt dat we het daar
de vorige vergadering al over gehad hebben en het niet nogmaals gaan
herhalen.
Verder verbaast het Ruud van Ingen dat die veranderingen nooit zijn kenbaar
gemaakt aan de leden, via een bericht in de DVH of op de website.
Daarnaast zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht maar 1 artikel, artikel
19, is duidelijk sterk gewijzigd. Er is namelijk een toevoeging dat er over in de
toevoeging genoemde zaken een gekwalificeerde meerderheid van stemmen
noodzakelijk is.
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Theo Waanders zegt dat dit klopt, dat een deel van dit artikel ergens anders
vandaan komt.
Ruud van Ingen zegt dat dat klopt maar een deel is ook nieuw namelijk dat er
gesproken wordt over de vergoeding voor bestuursleden.
De voorzitter vraagt wat de heer van Ingen hier nu mee wil. Hij antwoordt dat
het bestuur dit moet meenemen.
Wim Matthieu meldt dat er staat geschreven dat het de club veel geld bespaard
heeft – moet dat niet zijn gekost?
Nee zegt de voorzitter – omdat Theo Waanders alles heeft gedaan hebben we
niemand hoeven inhuren om dit te doen.
N.a.v. punt 3
Ruud van Ingen zegt dat hij de discussie niet wil overdoen maar voor de leden
die willen weten hoe het zit, zij kunnen op de website naar de laatste volzin van
art. 42 kijken. Daarin staat letterlijk verwoord wat hij gevraagd heeft.
Het geldt trouwens ook voor de bestuursleden als zij het principieel niet eens
zijn met een te nemen besluit waaruit voor hen rechtsgevolgen kunnen
ontstaan.
Dit is een veiligheidsklep voor een eventuele verantwoordelijkheid achteraf.
Pagina 3
John van der Heiden meldde in maart dat hij beschikbaar is voor de redactie en
wil dit graag nogmaals herhalen.
Tevens zegt hij dat hij de inloggegevens niet heeft om in te loggen op de
website. De penningmeester (Lia Jansen) vertelt dat hij die kan opvragen bij de
ledenadministratie.
Pagina 4
Wim Matthieu zegt dat het jammer is dat de ledenlijst handmatig in 100 uur is
gekopieerd voor de nieuwe website en dat voor verzending van DVH een lijst
gebruikt wordt – kon die ook niet gebruikt worden voor overzetting naar nieuwe
website.
De penningmeester zegt dat dat helaas niet mogelijk was en dat alles echt
handmatig moest gebeuren.
Pagina 9
Punt 10
Ruud van Ingen merkt op dat Johan Schuiling niet alleen gezegd heef dat
persoonlijke zaken geen belang spelen maar dat hij ook gezegd heeft: je had in
Amsterdam moeten blijven.
Hiermee worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
APPLAUS
Theo Waanders merkt op dat een verslag van 10 pagina’s redelijk overtrokken
is en stelt voor om in meer algemene zin te notuleren wat er besproken is en bij
verschillen van mening wat uitgebreider.
4. Het op orde brengen van de financiële huishouding
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Het punt van de agenda waarom we hier bij elkaar gekomen zijn, zegt de
voorzitter.
Vervolgens vertelt de voorzitter in het kort welke onderwerpen ten grondslag
lagen aan de twee modellen met bijbehorende begrotingen zoals ze ook –
uitgebreid – aan bod zijn gekomen in de toelichting behorende bij dit punt, te
weten:
• Negatief resultaat van de begroting 2013
• Eigen vermogen tussen de 10.000 en 20.000 euro wenselijk
• Relatief hoge kosten DVH
• Afname advertentie inkomsten
• (on)Mogelijk samengaan met KOSTA
• IVA – plicht (belasting)
• Eigenbijdrage leden aan Koningsdag en Nieuwjaarsreceptie
Reacties:
Thijmen de Vries meldt drie problemen die de club bedreigen:
1. Kosten van het clubblad lopen uit de hand. Als professionelen het niet
kunnen bolwerken, waarom wij dan wel?
Samen met de KOSTA is wellicht een stap te ver maar 4 pagina´s in de
KOSTA is een suggestie om mee te nemen.
2. De financiën moeten structureel bekeken worden. De algemene kosten
zijn een veel te hoog bedrag op de begroting en het bestuur moet dat
meenemen om hierin te bezuinigen.
3. Het ledental zal wellicht drastisch naar beneden gaan door verhoging
van de contributie en daardoor zul je wellicht minder geld binnenkrijgen
ipv meer.
Willem van der Steen zegt dat 4 pagina´s extra van de KOSTA geen optie is
omdat voor het drukken van het blad het minstens 8 of wellicht 16 pagina´s
extra moeten zijn.
Ook Maya Hugenholtz onderstreept dit – je drukt namelijk altijd 8 pagina´s per
vel.
Thijmen de Vries: Bij 8 pagina´s extra zouden er 4 voor ons kunnen zijn en 4
voor de KOSTA?
Willem van der Steen: Daar zit de KOSTA niet op te wachten.
Maya Hugenholtz stelt dat we een gezelligheidsclub zijn en dat we om twee
redenen een clubblad nodig hebben:
1. Het staat in de statuten
2. Veel leden zijn lid vanwege het clubblad
Bovendien stelt de voorzitter als we samengaan kunnen de leden hun
lidmaatschap opzeggen want de KOSTA is gratis.
Jan Moonen merkt vervolgens op dat als veel bladen het niet redden, welke
garantie we dan hebben bij een deel van de KOSTA?
Bovendien een clubblad onderdeel te laten zijn van een commercieel blad is in
zijn visie onmogelijk.
Albert de Haas onderstreept net als Maya Hugenholtz de bindende factor van
het clubblad.
Ook Wim Matthieu vindt het clubblad het boegbeeld van de club en als het
teruggaat naar A5 formaat fantastisch – je moet je onderscheiden van andere
bladen en prima als het zonder advertenties is. Nu zie je geen verschil tussen
KOSTA, Spanje en DVH.
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Algehele opmerkingen van Wim Matthieu:
- De DVH nooit kwijt raken – algehele kosten zijn te hoog – ga niet samen met
KOSTA – DVH is ons visitekaartje – ik wil de beste versie, niet de goedkoopste!
Ook Wim ten Dolle vindt dat DVH moet blijven bestaan, eenvoudiger en
goedkoper.
Jan van Zalinge vraagt of er gekeken is naar sponsors?
De voorzitter zegt dat er gesprekken geweest zijn met een mogelijke sponsor
maar het probleem blijft de IVA – krijg je sponsorgeld dan moet je IVA betalen
en dus dan over alle inkomsten!
Wim Matthieu – en als je het een gift noemt?
Volgens de voorzitter is het geen echte gift – een gift is namelijk om niet en in
dit geval is het duidelijk vanwege een advertentie en dus niet mogelijk.
Theo Waanders zegt samen met Jan Mol in de materie gedoken te zijn en
hebben hier een stuk over geschreven waarvan hij dacht dat de leden dat
vandaag zouden krijgen.
Hij vraagt zich af waarom Koningsdag op een dag eerder gevierd moet worden;
het is een nationale feestdag en laten we het ook op de dag zelf vieren zoals
we dat altijd gedaan hebben. Dat het dit jaar anders is gegaan is logisch ivm de
troonswisseling.
De voorzitter legt uit dat er overal aan de costa koningsdag wordt gevierd en
dat de opkomst van onze Koninginnedag terugliep. De “aangeklede” borrel
zoals we die dit jaar gevierd hebben had meer deelnemers dan de
Koninginnedag van vorige jaar en was veel goedkoper.
Theo Waanders stelt toch voor om op Koningsdag zelf het feest te vieren en wil
dit in stemming brengen.
Wim Matthieu zegt dat we ons nu, als grootste club aan de costa del sol,
ondergeschikt maken aan de anderen en dat we dat niet moeten doen.
Theo Waanders stelt dat het bestuur met een voorkeur komt voor een papieren
versie van ons clubblad maar met welke argumenten hiervoor?
- Een subjectief argument dat wordt geacht dat veel leden een blad in
handen willen hebben
- Dat een club zonder clubblad niet zou bestaan? Ik ken er verschillende
van, zoals de Nederlandse club in Barcelona of mijn golfclub.
- Er zijn op dit moment 535 digitale adressen bekend. Erg vitale
Nederlanders die met hun tijd meegaan. Een honderdtal heeft geen
email of heeft het niet willen verstrekken.
Albert de Haas merkt op dat de Nederlandse club in Barcelona een
businessclub is en dus geen gezelligheidsclub en ook een golfclub is heel wat
anders.
Theo Waanders mist de voors en tegens van een digitale DVH - het gaat om
communicatie met de leden via DVH en website. Een papieren DVH
rechtvaardigt niet een forse contributieverhoging; het heeft nl geen
actualiteitswaarde want is 5 weken voor verschijnen al gemaakt. Dus ga over
op website en digitale DVH.
Die 100-tal adressen van leden die geen internet hebben kunnen in een
overgangsregeling een periode de digitale DVH toegestuurd krijgen.
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Het is raar dat het bestuur opeens dingen aanpast aan voorstellen uit onze nota
zonder ons daar in te kennen.
Toentertijd op de vergadering was het bestuur het eens met de notitie.
Ja zegt de voorzitter, dat waren we toen maar mag een mens terugkomen op
zijn gedachten?
Gerard Graas vraagt zich af waar de discussie over de koningsdag over gaat.
De voorzitter legt uit dat er vroeger op een grote manier Koninginnedag werd
gevierd maar dat de deelname steeds kleiner werd. Dit jaar met de kroning was
er voor gekozen om een aangeklede borrel te houden daags voor
Koninginnedag. Dat was goed bevallen met een groter opkomst dan de
Koninginnedagen daarvoor dus heeft het bestuur en de
evenementencommissie bedacht het voortaan op deze manier te doen.
Gerard Graas zegt zelf geweest te zijn dit jaar en het beviel hem goed.
Verder vraagt hij zich af of een lid niet kan kiezen tussen een digitale versie of
een papieren versie. En diegene die de papieren versie wil die betaalt dan meer
contributie.
Maya Hugenholtz:
1. Het klopt dat er mensen zijn die hun emailadressen niet hebben afgegeven
maar het is ook zo dat er mensen zijn die wel hun email hebben opgegeven
maar niks digitaal kunnen.
2. Met Spanje magazine hebben we ook een digitale versie. De papieren versie
heeft een vaste verkoop van 9.000 bladen, de digitale versie 250.
Klaas Hoonakker meldt dat er met de commissie die een verslag heeft gemaakt
goed gecommuniceerd dient te worden. De voorzitter zegt dat er excuses is
aangeboden aan de commissie (schriftelijk en mondeling) voor de niet
nagekomen afspraak.
Verder vraagt Klaas Hoonakker of alle informatie die per mail verstuurd wordt
ook op papier verstuurd wordt naar de leden die geen email hebben, zoals
mailings over evenementen.
Lia Jansen zegt dat het wel gebeurt met uitnodiging ALV e.d. maar niet met
mailings over evenementen.
Waarom niet, vraagt Klaas Hoonakker, die communicatie gaat wel digitaal en de
DVH niet?
Ik ben lid van verschillende verenigingen en die hebben allemaal een digitaal
clubblad.
Wim ten Dolle vindt het lezen op de computer maar niks.
Hans Kievit vraagt zich af of er naast model 1 en 2 ook een derde model kan
komen: een digitaal blad maar thuis laten sturen voor wie dat wil.
De voorzitter zegt dat de kosten voor zo´n blad in erg kleine oplage heel erg
duur wordt.
Maya Hugenholtz zegt dat het optie zou kunnen zijn om mensen die het blad in
Nederland willen krijgen extra te laten betalen - het opsturen naar Nederland is
€ 17,= duurder.
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Margot Schenderling zegt dat we toch digitaal kunnen gaan en dat de
gastvrouwen een geprinte versie kunnen uitdelen voor wie dat wil.
Thijmen de Vries meldt dat we allen een mooie toekomst voor de club willen en
dat we wel een blad zouden willen hebben, maar dat dat niet te handhaven is.
De ene zegt misschien dat een verhoging van de contributie met een aantal
euro´s niks is voor een ander is dat te veel gevraagd.
Tussen de ALV in maart en nu is het ledental teruggelopen met ongeveer 100.
Albert Haas is het eens met de voorzitter. € 36,= hoeveel jaar wordt dat al
betaald? In de tijd van voorzitter Wim ten Dolle is al gesproken over verhoging.
Hubert van den Broeck is voorstander van een digitale versie - dat is de
toekomst.
Bovendien is het makkelijker:
- nu 6 weken van te voren alle kopij inleveren, bij digitale versie is dat veel
minder tijd
- makkelijker DH te verbinden met andere kanalen
- een kleurenprint voor mensen die geen internet hebben en ophalen bij de
koffieochtend.
Jan Moonen zegt dat er een vaste bijdrage moet komen voor mensen die een
DVH willen ontvangen in Nederland.
Theo Waanders stelt dat alles digitaal is. In Nederland bankiert iedereen
digitaal, verzekeringen zijn digitaal etc. Het is onontkoombaar om digitaal te
worden.
Maya Hugenholtz is het hier niet mee eens.
Else Velthuijsen zegt een beetje digibeet te zijn en ze zou het krantje missen
ondanks alle voordelen.
Jan van Zalinge zegt het heerlijk te vinden om het digitaal te ontvangen.
--------------------------------------------PAUZE---------------------------------------------------De voorzitter meldt na de pauze dat het bestuur wil vasthouden aan de twee
modellen die geheel doorberekend zijn met hun begroting.
Model 1 een papieren versie en model 2 een digitale versie.
Op de ALV van maart 2014 zal er verder gespecificeerd worden.
Als digitaal gekozen wordt dan gaan we in maart bekijken of diegenen die DVH
op papier willen ontvangen dat kunnen en hoeveel hen dat gaat kosten. Zowel
in Spanje als in Nederland.
Als de papieren versie gekozen wordt gaan we in maart bekijken of de
postverzending naar Nederland apart berekend gaat worden voor diegenen die
dat aangaan.
Dus nu de keus tussen model 1 of model 2.
Theo Waanders zegt dat het bestuur zich vergist. Als er uit de vergadering een
amendement op een punt van de agenda komt, kan daarover gestemd worden
of dat nu wel of niet op de agenda stond.
Er ligt wat hem betreft dus een derde voorstel voor een digitale DVH met een
printversie bij de koffieochtenden.
Jan Debrauwer zegt dat de begroting belangrijk is.
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Nu lijkt het zo dat ten opzichte van de begroting van 2013 de DVH veel
goedkoper is - de penningmeester zegt dat dat komt omdat de nieuwe versie
(op papier) uitgaat van een versie zonder advertenties en dus minder dik is en
dus goedkoper is.
Willem van der Steen vraagt wanneer de nieuwe voorstellen ingaan.
De voorzitter zegt per 1 januari 2014.
Theo Waanders zegt dat bij voorstel 2 nog steeds een bedrag staat van
€ 5500,= Het gaat om clubnieuws dus de lay-outkosten kunnen flink omlaag.
Een standaard lay-out zou voldoende moeten zijn.
Lia Jansen zegt dat het bestuur aan de redactie heeft gevraagd of zij een
digitale DVH zou kunnen maken waarop Jan Moonen heeft gezegd dat ze dat
niet zou kunnen. Wel een nieuwsbrief, geen digitale DVH.
Volgens Theo Waanders moet dat met bijscholing wel kunnen.
Jan Moonen stelt dat er een groot verschil is in een digitale DVH en een
nieuwsbrief.
Daarnaast zegt hij dat er veel consequenties - ook voor de begroting - vastzitten
aan alle mogelijkheden die hier genoemd worden.
Laten we nu stemmen over digitaal of papier en in maart op de ALV het verder
bespreken.
John de Ruiter zegt hoe je het ook wendt of keert (papier of digitaal) er zal een
contributieverhoging moeten komen en waarschijnlijk dus ledenverlies.
De voorzitter stelt dat er in de begroting een ruimte zit van € 9.000,= en dat die
gebruikt kan worden als er leden afvallen.
An den Hollander vraagt of niet leden de digitale versie ook kunnen lezen?
Nee zegt de voorzitter, alleen voor leden door in te loggen op de website.
Anders zouden er nog meer mensen als lid afzeggen als ze het blad toch
gewoon konden lezen.
De voorzitter stelt nogmaals voor om te stemmen over de twee voorstellen.
Nenno Felius legt nogmaals uit:
Nu kiezen voor digitaal of papier, beide ingaande per januari 2014.
In maart 2014, op de ALV, verder de modificaties bespreken.
Maya Hugenholtz stelt dat er vroeger ook geld bij moest bij de DVH.
Jan Moonen stelt nogmaals: kiezen we model 1 dan hebben we vanaf januari
2014 een papieren DVH op A5 formaat zonder advertenties en kiezen we model
2 dan hebben we vanaf januari 2014 een digitale DVH zonder advertenties?
Ja beaamt de secretaris.
De voorzitter zegt dat er stembriefjes zijn om te stemmen en vraagt om drie
leden die de stemcommissie willen vormen.
Deze drie leden zijn: Jan van Zalinge, John van der Heijden en Jan Moonen.
Nadat er gestemd is krijgt de secretaris de uitslag van de stemcommissie
overhandigd.
John van der Heijden noemt de uitslag:
model 1: 20 stemmen
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model 2: 42 stemmen
De voorzitter bedankt de stemcommissie en zegt dat we in maart terugkomen
met de modificaties op een digitale DVH.
5. Viering 35-jarig bestaan
In december 2014 bestaat de club 35 jaar. Op de komende algemene
ledenvergadering zal het bestuur zo mogelijk met een voorstel komen hoe dit
feit te vieren.
6. Rondvraag
Thijmen de Vries:
Wil het bestuur in de vergadering van maart ook meenemen het terugbrengen
van de algemene kosten?
De voorzitter zegt dat het bestuur dit zal meenemen.
Theo Waanders:
Het voorstel om Koningsdag op de dag zelf te houden of een dag daarvóór
moet nog ter stemming worden gebracht.
De voorzitter vraagt door handopsteking wie er voor is voor viering op de dag
zelf. Een grote meerderheid, zo stelt hij vast.
Wim Matthieu:
Waarom moet het een borrel worden en niet iets groots?
De voorzitter zegt dat er op de begroting een bedrag is opgenomen van € 700,=
en dat de eigen bijdrage bij een grotere activiteit dus groter zal zijn.De
evenementencommissie gaat er mee aan de slag.
John van der Heijden
heeft de voorzitter een dvd overhandigd met een verslag van de reis van de
club in maart naar Madrid en omstreken.
Gerard Graas:
als de borrel gehouden wordt op 30 april kan er dan ook rekening gehouden
worden met mensen die werken dus niet van 1700 - 19.00 uur maar later?
De evenementencommssie maakt een voorstel.
Jan Moonen:
meldt dat de vliegertjes uit de DVH gewoon ook in de digitale versie buiten de
IVA regeling vallen dus kunnen worden ingestuurd.
Ruud van Ingen:
Gaan de advertenties ook van de website af? - Ja zegt de penningmeester
Voor de redactie: er stond 6 weken lang vermeld op de website dat Joke van
der Buld onlangs was overleden. Dat zou niet mogen gebeuren.
Jan Moonen zegt dat de redactie er op zal letten.
Jan van Zalinge zegt dat als je zoiets ziet je ook gelijk de redactie kunt
benaderen.
Jan van Zalinge
zegt gehoord te hebben dat er een vrijwilligersetentje is geweest zonder Wim
en Ada Matthieu. Hij vraagt zich af waarom.
de heer Visser:
Als de nieuwe DVH op de website staat kan er dan een mailing uit naar
iedereen? Dat zal gebeuren zegt Lia Jansen.
Wim ten Dolle:
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Waarom is de vergadering op deze plek georganiseerd, mensen zonder eigen
vervoer hebben moeite hier te komen. Kan het niet ergens waar je met
openbaar vervoer kan komen?
De voorzitter zegt dat het een volgende keer in ieder geval niet hier zal plaats
vinden.
De penningmeester voegt er aan toe, dat er bij de Nieuwjaarsreceptie van 13
januari j.l., die ook hier werd gehouden, 200 leden aanwezig waren.
Als niemand meer wat te vragen heeft meldt Gina namens de
evenementencommissie dat de komende evenementen zijn:
13 december - kerstroute Málaga
12 januari - nieuwjaarsreceptie in Churriana
Welmoed van de Werfhorst zegt dat ze de evenementencommissie persoonlijk
fantastisch vindt.
GROOT APPLAUS
Om 13.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt een ieder voor zijn of
haar inbreng en wenst een ieder fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling.
Hij zegt te hopen elkaar weer te ontmoeten tijdens de Nieuwjaarsreceptie, die
wordt gehouden op 12 januari 2014.
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