
Notulen algemene ledenvergadering MCOG ‘45 
 

09-02-2019 
 
 

Aanwezig : 13 leden 
Afgemeld :  14 leden 

Notulist : Kees Takx. 
  

  
 
1. Opening. 

De voorzitter opende de vergadering om 20.45 uur en heet alle aanwezigen 
van harte welkom. 

 
2. Notulen van ALV 2018 & Agenda ALV 2019 

De notulen  en de agenda werden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslagen  

De verslagen van de secretaris, de toercommissaris en de ledenadministratie 
en de penningmeester werden goedgekeurd. 
 

4. Kascommissie. 
De kascommissie heeft de controle uitgevoerd. 
Op een klein puntje na, dat gelijk werd uitgelegd, werd alles goedgekeurd en 
de penningmeester wordt decharge verleend. 

 
5. Verslag 2018 

De penningmeester lichtte het financiële jaarverslag toe. 
Het jaarverslag van 2018 werd goedgekeurd. 
 
Begroting 2019: 
De penningmeester lichtte de begroting toe. 
Contributie voorstel 2019 
Active leden : € 25,- per jaar 
Gezinsleden : €10,- per jaar  
Donateurs: €11,- per jaar 
Dit werd door de aanwezige leden tijdens de vergadering goedgekeurd. 
De begroting van 2019 werd goedgekeurd. 
 
Voorstel tijdens de rondvraag om de contributie te verlagen, werd door de 
aanwezige leden goedgekeurd. 



Met de ALV van 2020 zal er een voorstel komen om de contributie voor 
actieve leden met €5 euro te verlagen dus dan zal deze op € 20 uitkomen.  
De rest zal onveranderd blijven 

 
6. Verkiezing kascommissie 

Voor 2018 werd de kascontrole worden uitgevoerd door: 
Leo Smits en Rob Dubbeldam.   
Rob Dubbeldam en Suzan Orscek zullen de volgende (2019) kascontrole op 
zich nemen 
 

7. Bestuursverkiezingen. 
Penningmeester: Suzan Orscek trad af zoals eerder al was bekend gemaakt 
Miep Robbemond stelde zich verkiesbaar voor deze functie en dit werd door 
de aanwezige leden goedgekeurd. 
 
Toer commissaris: Andre Leening deel trad af zoals eerder al was bekend 
gemaakt. Henriette Schuurman–Lohrig gaf aan deze functie over te willen 
nemen en dit werd door de aanwezige leden goedgekeurd. 
 
Tijdens deze vergadering werd door de aanwezige leden afscheid genomen 
van deze twee bestuursleden 
 
Door deze verschuivingen blijft de functie van “algemeen bestuurslid” open 
staan: Niemand van de aanwezige leden heeft zich hiervoor aangemeld. 
 

8. Vooruitblik 2019. 
MCOG’45  Internet : 
Twee van onze leden zullen het beheer van de site blijven beheren. 
 
Uitzetten van riten 2019: 
De meeste ritten zijn dit jaar nog niet ingevuld. 
 

9. Rondvraag. 
Een van leden kwam met een voorstel om meer evenementen te organiseren 
zoals in het verleden was gebeurd. 
Het bestuur antwoorde hierop dat de leden zelf met voorstellen kan komen en 
dat een of meerdere leden dit dan zouden kunnen organiseren. 
In het verleden is gebleken dat de animo van de leden, voor het regelen van 
deze activiteiten bedroevend laag is.  
 
Een van de leden kwam met de vraag of het mogelijk was als de rit op een 
van de vooraf bekende dagen niet gereden wordt i.v.m. slecht weer, deze 
verplaatst kan worden na de week daarop.  



Dit wordt in overweging genomen. 
 

10.  Jubileum: 
MCOG’45 Jubileum 2020 
 

11.  Afsluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankte alle aanwezigen. 


