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Betreft: Verslag Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV)  

d.d. 27-12-2016 

Locatie: Sport- en Turnhal 

Auteur: Geert Beijers 

Datum: 28-12-2016 

Aanwezig: 83 leden 

Afwezig met kennisgeving: Corné Dingemans en Wim Navis 

 
1. Opening door de voorzitter: 

Om 21.00 uur heet de voorzitter Geert Beijers iedereen harte welkom op deze 
BALV. Hij geeft aan dat het bestuur het erg prettig vindt dat vandaag deze 

bijeenkomst is omdat dit betekent dat de gevraagde functies nu nagenoeg zijn 
ingevuld. Alleen het bestuurslid PR & S kent nog een vacature en de voorzitter 

vraagt de leden om toch ook deze functie in te vullen. 
Verder deelt de voorzitter mede dat de website nagenoeg klaar is en tijdens de 
komende vrijwilligersmiddag officieel online gaat. 

 
2. Benoeming Commissie leden 

Het bestuur stelt voor om Annet Damkot en Susan Tolkamp te benoemen in de 
commissie van beroep waarmee ook deze commissie weer op sterkte is. Bernard 

Berendsen heeft aangegeven nog lid te blijven van deze commissie. Middels een 
luid applaus stemmen de leden hiermee in. 

 

3. Benoeming secretaresse. 

De voorzitter vraagt aan de vergadering toestemming om met hand op steken 
Monique ten Hoeve te benoemen tot secretaresse. Onder luid applaus gaat de 

vergadering akkoord met de wijze van stemmen en met de voordracht van het 
bestuur. 

 

4. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.10 uur deze BALV en 

wenst iedereen een prettige voortzetting van het oliebollentoernooi. 
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