
Notulen algemene ledenvergadering MCOG ‘45 
7 maart 2020 

 

Aanwezig: 16 leden en 3 bestuursleden 

Afgemeld:  

Notulist: Jan Meijer 

 

1. Opening van de vergadering: 
De voorzitter opende de vergadering om 21.00 uur en heet alle aanwezigen een hartelijk 
welkom. 
 

2. Notulen van de ALV van 2019 en de agenda ALV 2020 
De notulen en agenda worden ongewijzigd goedgekeurd. 
Hierbij wordt door de voorzitter opgemerkt dat later in de vergadering er m.b.t. het 
penningmeesterschap nog mededelingen volgen. 
 

3. Jaarverslagen 
De jaarverslagen van de penningmeester, toercommissaris, secretaris en ledenadministratie 
worden goedgekeurd. 
 

4. Kascontrole kommissie 
De kascontrole is uitgevoerd door Suzan Orseck en Rob Dubbeldam en zij hebben na 
grondige controle van de in- en uitgaven de penningmeester decharge verleend. 
Voor de kascontrole over het jaar 2020 hebben we Suzan Orseck en Peter Boer bereid 
gevonden dit uit te voeren. 
 

5. Jaarverslag penningmeester 
Peter geeft een toelichting op het gepresenteerde verslag. Uit het verslag blijkt dat de 
vereniging een positief saldo van € 130,00 over boekjaar 2019 heeft bij geschreven. Tevens 
hebben, op de valreep, nog 2 leden hun contributie voldaan. Deze bedragen worden in het 
verslag van 2020 opgenomen omdat het jaarverslag over 2019 reeds is opmaakt. 
 

6. Begroting voor 2020 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2020. Hierin wordt 
aangegeven dat er in eerste instantie een neutrale begroting is gemaakt zoals ieder jaar. In 
de nu gepresenteerde  begroting is het voorstel, dat in de ledenvergadering van 2019 is 
gedaan, verwerkt. Dit voorstel betrof een contributie verlaging naar € 20.00 per actief lid 
voor het jaar 2020. Dit voorstel werd gedaan om verder oplopen van onze club reserves te 
stoppen. Als gevolg van deze verlaging sluit deze begroting voor 2020 met een begroot 
tekort van € 330,=. 



Na het in stemming brengen van het voorstel tot verlaging van de contributie wordt dit met 
een meerderheid van 8 tegen 6 stemmen aangenomen. Wel is er een bodembedrag  
afgesproken. Dit bedrag is op een minimum werkkapitaal niveau van € 4000.00 is gesteld. 
Ook dit voorstel wordt unaniem door de leden goedgekeurd. 
 
Het voorgaande resulteert in volgende contributie bedragen. 
Actieve leden: € 20.00 
Gezinsleden: € 10.00 
Donateurs: € 11.00 
 

7. Bestuursverkiezingen 
Nadat Suzan tijdens de ALV van 2018 en 2019 had aangegeven dat zij met het 
penningmeesterschap wilde stoppen hebben we Miep Robbemond bereid gevonden om 
deze taak op zich te nemen. Echter gedurende de loop van het jaar moest Miep door 
omstandigheden aangeven dat het niet meer mogelijk was het penningmeesterschap voort 
te zetten. We hebben als bestuur Peter Reuvers toen bereid gevonden om deze taak van 
Miep over te nemen. Wij bedanken Peter dan ook voor de, voor het bestuur, soepele 
overgang. 
De overname van het penningmeesterschap door Peter wordt dan ook tijdens de 
vergadering in stemming gebracht en door de leden goedgekeurd. 
Paul Demon heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid en wordt gekozen. 
Peter Lodder, Kees Takx en Jan Meijer worden in hun functies herkozen. 
Tijdens de vergadering geeft Jan Hartingveld aan dat hij zijn werkzaamheden als 
ledenadministrateur wil gaan stoppen. Er wordt van uit het bestuur en de leden aangegeven 
dat het wellicht wenselijk zou zijn als deze taak bij de penningmeester wordt ondergebracht. 
Zowel de penningmeester als de leden stemmen hier unaniem mee in. 
Peter zal de komende tijd in overleg met Jan, deze administratie gaan overnemen. 
 

8. Jubileum 
De voorbereiding voor ons 75 jarig jubileum zijn in volle gang. Miep en Inge hebben de 
nodige zaken uitgewerkt en met het bestuur besproken. Het is  nog te vroeg om details 
betreffende het jubileum feest naar buiten te brengen maar we kunnen de leden verzekeren 
dat er hard aan wordt gewerkt om er een mooie avond van te maken. 
 

9. Rondvraag 
 
Bestuur: 
Voor de ritten agenda zijn nog 2 ritten zonder uitzetten graag vanuit de leden deze ritten 
opvullen. 
  
Suzan Orseck: 
Is het 75 jarig jubileum zonder rit? Dit wordt door het bestuur bevestigd.  
 
Marco Tholens: 
Vanwege vakanties wordt gevraagd of de datum kan worden verschoven. Het bestuur geeft 
aan dat de datum vaststaat. 
 



Bestuur: 
Het bestuur vraag of er dit jaar weer behoefte bestaat aan een EHBO cursus. Het laatst 
behaalde diploma is echter 2 jaar geldig dus hiervoor is het niet nodig maar wellicht zijn er 
leden die vorige keer geen gelegenheid hadden om mee te doen die er nu nog steeds  
interesse voor hebben. Er wordt een mailing naar de leden verzonden. 
 
Peter Boer  
Peter heeft mails verstuurd naar het mail adres info@mcog.... echter hij kreeg geen 
antwoord op zijn schrijven. De vraag is waar of wie krijgt berichten op het info@ mail adres, 
dit wordt binnen het bestuur uitgezocht. 
 
Bestuur: 
Er wordt door het bestuur gevraagd om actief, door de leden, toekomstige leden te 
interesseren voor onze club we denken daarbij aan vrienden, kennissen (ook vage), collega’s 
enz. Er is folder materiaal voorhanden om dit op plaatsen waar motorrijders komen achter te 
laten om zo onze club te promoten.  

 Wil je wat folders hebben om ze uit te delen, vraag ze even bij het bestuur. 

 

10. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering e bedankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng. 


