SAMENSPEL

De Kleine Westhoek
woensdrecht
==================
Notulen van de algemene jaarvergadering d.d. 7 maart 2013..Gehouden bij cafe “Boulevard” te
Ossendrecht.
Aanwezig namens bestuur KWH: A Swagemakers Voorzitter
M Vriens
Secretaris
R Mous
Penningmeester
J Schrauwen
Bestuurslid
Afwezig namens bestuur KWH:

W de Jong

Bestuurslid

Aanwezige verenigingen: 1940 Welkomstvrienden: John Verbraeken-Jac Ansems-John Vriens
Alf hendrikx
1948 Grensduif:
C ketelaars
1983 Luchtklievers
J palinckx- J Smits-Fr de Nijs
1984 Vlug&Eerlijk
Niemand aanwezig
1985 de pelikaan
Fr de Brie-C overbeeke
1. Opening:
Onze voorzitter A.Swagemakers opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen aanwezigen van
harte welkom. Daarna 1 minuut stilte voor onze ontvallen leden. Onze voorzitter benadrukt dat ons
ledenaantal in Brabant 2000 in 1999 nog 4700 leden telde,op dit moment heeft Brabant 2000 nog
ruim 2000 leden.
2. Notulen:
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en worden zonder op of aanmerkingen
goedgekeurd. Voorzitter bedankt onze notulist.
3. Jaarverslag:
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen en wordt met instemming ontvangen. De
voorzitter bedankt de secretaris hiervoor.
4. Financieel verslag:
Onze penningmeester geeft een toelichting over het financieel verslag en vraagt of er op of
aanmerkingen zijn. Er waren geen op of aanmerkingen,het verslag zag er zeer netjes en
profesioneel uit.
5. Verslag kascontrolecommisie:
De penningmeester deelt mede dat de kascontrolecommisie hun goedkeuring hebben verleend en
dat er geen op of aanmerkingen waren. Het bestuur bedankt onze penningmeester voor zijn
geleverde werk en zegt dat het er fantastisch uitzag,onze kascontrolecommisie was ook vol lof
over het werk van onze penningmeester. Onze voorzitter bedankt de kascontrolecommisie voor de
controle.
6. Nieuwe leden kascontrolecommisie:

Er is een nieuwe kascontrole lid gekozen, John Verbraeken is ons nieuwe kascontrole lid en John
Vriens is de reserve
7. Ingekomen stukken en mededelingen:
Er waren geen ingekomen stukken. Er waren een aantal mededelingen zoals, Paasvlucht blijft
gehandhaafd-Autobonnen vluchten blijven ook gehandhaafd maar deze mededeling moet wel een
week van te voren op de uitslaglijst KWH vermeld worden.-12 oktober 2013
feest/kampioenenavond KWH Boulevard Hoogerheide.-infobullentin volgt nog,wordt gedaan in
boek van 25 jarig jubileum.-Er is ook een idee voor een uitgave van een extra boek ivm ons 25
jarig jubileum van de KWH,dit idee wordt uitgelegd door onze voorzitter en wordt goedgekeurd.Ons kampioenboek blijft ook gehandhaafd.-Alle gratis prijzen o.a. jonge duiven en 2/3 in de uitslag
blijven gehandhaafd.
8. Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar Adri Swagemakers en John schrauwen..Allebei de heren worden bij
acclamatie herkozen.
9. Rondvraag:
Wim de Jong- Poulen zware fond.
Verenigingen moeten dit meenemen en daarna kijken of we dit blijven doen.
10. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.50 uur onder dankzegging voor de
geleverde inbreng en wenst allen een sportief en vooral gezond jaar toe…
De notulist M.Vriens

