
Notulen algemene ledenvergadering MCOG ‘45 
 

10-02-2018 
 
 
Aanwezig : 21 
Afgemeld  : 6  
Notulist : Kees Takx. 

  
  
 
1. Opening. 

Peter opende de vergadering om 21.10 uur en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. 

 
2. Notulen van vorig jaar. 

De notulen werden ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Jaarverslagen  

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

4. Kascommissie. 
De commissie bestaande uit Leo Smits en Hester Horstenbach hebben de 
controle uitgevoerd. 
Op een klein puntje na, dat gelijk werd uitgelegd, werd alles goedgekeurd en 
de penningmeester wordt decharge verleend. 

 
5. Verslag 2017 

Suzan lichtte het financiële jaarverslag toe. 
Het jaarverslag van 2017 werd goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
Begroting 2018: 
Suzan licht de begroting toe. 
Contributie voorstel: 
Active leden :  € 25,- per jaar 
Gezinsleden :   €10,- per jaar  
Donateurs:       €11,- per jaar 
Dit werd tijdens de vergadering goedgekeurd. 
De begroting van 2018 werd goedgekeurd. 

 



6. Verkiezing kascommissie 
Voor 2017 werd de kascontrole worden uitgevoerd door: 
Leo Smits en Hester Hochstenbach.   
Rob Dubbeldam en Leo Smits zullen de volgende ( 2018) kascontrole op zich 
nemen 
 

7. Bestuursverkiezingen. 
Penningmeester: Suzan Orscek deelde mee dat ze per 31-12-2018 geen deel 
meer zal uit maken van het bestuur. En dus niet meer herkiesbaar is 
Toer commissaris: Andre Leening deelde mee dat hij per 31-12-2018 geen 
deel meer zal uit maken van het bestuur. En dus niet meer herkiesbaar is 
Voorzitter: Peter Lodder werd herkozen 
Secretaris: Kees Takx werd herkozen 
Algemeen bestuurslid: Henriette Schuurman –Lohrig werd herkozen 
 

8. Vooruitblik 2018 
Dit jaar zal het laatste jaar zijn van twee van onze bestuursleden. 
Op de site zal e.e.a. worden uitgelegd wat de functie van deze bestuursleden 
inhoudt.  
 
-De datum van Eindejaar avond, 8 december, zal worden verplaatst 
-BBQ loskoppelen van de BBQ rit: 
 Vanwege te weinig animo wordt de BBQ losgekoppeld van de rit:     
 Suggesties zijn welkom: Tijdens de vergadering kwamen er geen ideeën. 
-Facebook “open” en een nieuwe Whats app MCOG  groep, werden tijdens 
de vergadering toegelicht en goed gekeurd door de aanwezige leden. 
Jasper en Peter zullen dit samen gaan beheren. 
-Verkeersbegeleiders: Tijdens de vergadering werd er gevraagd wie van de 
leden zich op wil geven voor de verkeersregelaar. 
 
 
 
 
Dit i.v.m. twee activiteiten: 
Stichting: “help eens een handje” 
En een tocht die verreden zal worden, 26 mei 2018van Zwijndrecht naar 
Zwijndrecht. 
Meer informatie kan je vragen aan een van de bestuursleden. 
De kosten voor de cursus verkeersregelaar zijn gratis. 
 
 
Uitzetten van riten 2018: 
De meeste ritten zijn dit jaar alweer ingevuld. 
 



9. Rondvraag. 
Vraag: Waarom staan de statuten niet op de site? 
Antw: Deze staan wel op de site, onder tabblad “nuttige informatie” 
 
Een van de leden had een idee om een meerdaagse rit (Pinksteren) te 
organiseren.  
En dit in de evenementen op te nemen. 
Dit is afgewezen, een van de reden was dat Hemelvaart en Pinksteren wel 
heel erg dicht op elkaar zijn. 
E.e.a. is ook geprobeerd toe te lichten. 
Er was wel te laat gereageerd op deze vraag, daarvoor maakte de voorzitter 
namens het bestuur excuses. 
 
Vraag: Kan er op de site een verslag komen van hoe men zich moet gedragen 
om te rijden in een groep? 
Antw: Het bestuur zal dit op zich nemen. 
 

10.  Jubileum: 
Ton Flach. 
Kees van de Gruiter. 
 
Aangezien geen van de twee heren bij de vergadering aanwezig was, konden 
ze jammerlijk genoeg niet in het “zonnetje” worden gezet, 
Een presentje wordt deze twee heren t.z.t. aangeboden namens de club 
 

11.  Afsluiting. 
Peter sluit de vergadering en bedankte alle aanwezigen. 


