Kort verslag openingsvergadering op 29 augustus 2022.
Plaats: Anne Frank Centrum
Aanwezig: 39 leden
Opening voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering met het verwelkomen van de nieuwe leden te weten;
Piet Coevert, Peter Henderson, Bram van Leeuwen, Robert Roks en Jan Oude Essink.
De voorzitter staat even stil bij de langdurige zieken Leo Vergeer en Luuc Alarm en vraagt
een ogenblik stilte voor hen die ons ontvallen zijn.
De voorzitter benoemt 2 leden van verdienste, Jan Willem Knoppers en Willem van Vliet.
De voorzitter overhandigt 2 plaquettes aan de leden Cor van Driel en Hennie Moerings
vanwege hun 20 jarig lidmaatschap.
De voorzitter kondigt aan dat het bestuur voorstelt om de contributie voor het seizoen 2022
– 2023 te verhogen naar € 60,00. De leden hebben daarover gestemd met 37 voor en 2
tegen is het voorstel aangenomen.
De voorzitter kondigt aan dat op 14 december de kerstactiviteit zal plaatsvinden in de
“Gouden Wok” te Hazerswoude. De penningmeester handelt dit verder af.
De voorzitter geeft het woord aan de organisator van het 3 banden toernooi Leo Tange die
bekendmaakte dat er 26 deelnemers waren. De winnaar is geworden Ton Onderwater. Voor
het verslag hiervan verwijs ik naar het jaarverslag van de secretaris.
De penningmeester geeft een korte uitleg van de kosten die de club moet betalen, deze
kosten zijn allemaal verhoogd vandaar de contributie verhoging.
De voorzitter geeft het woord aan Peter Schrijvers i.v.m. het buitengebeuren. Peter heeft
alles overgenomen van Willem van Vliet en regelt alles naar zijn eigen inzicht.
De deelnemers zijn bekend en zullen op 15 sept. voor het eerst aantreden tegen Dianthus.
De deelnemers worden verzocht om het deelnemersgeld van € 6.00 bij Peter te voldoen.
De voorzitter geeft het woord aan Hans Ponsioen die het verloop van de afgelopen
competitie memoreerde. De diverse winnaars, verliezers en pechvogels kregen hun
welverdiende prijzen uitgereikt. Voor de uitslagen zie het jaarverslag van de secretaris.
De voorzitter vroeg of er nog vragen waren voor de rondvraag; Dirk Berger had al z’n vraag
gesteld tijdens het verloop van de vergadering.
Leo Tange: een verzoek om bij een volgende prijsuitreiking een ander bestuurslid de prijzen
te laten uitreiken anders is het altijd Hans Ponsioen die het doet.
Frits Leenen, secretaris.
( P.S. Het jaarverslag van de secretaris wordt pas in de Algemene Jaarvergadering seizoen
2021 - 2022 gepubliceerd )

