
Jaarvergadering 2015 goed bezocht 

 

  

Op maandag 5 januari was het weer tijd voor 
de Jaarvergadering. Plaats van handeling zoals 
altijd het gastvrije Hotel Dekkers in Ossendrecht. 

We beginnen officieel om half negen, maar al enige 
tijd daarvoor is de kascommissie druk bezig om de 
door de penningmeester gepresenteerde cijfertjes 
op juistheid te controleren. Beamer, scherm en 
laptop worden opgesteld en een voor een druppelen 
de opgekomen leden de vergaderzaal binnen. Het is 
een goede opkomst met 20 leden (en 1 introducée). 
Onder het genot van een bakske koffie opent de 
voorzitter de vergadering. Hij wenst iedereen een 

gezond en sportief 2015 en dankt ook allen voor de inzet van het voorbije jaar.De notulen van de 
vergadering van vorig jaar worden goedgekeurd. 
Ons ledenbestand is voor het 2e jaar op rij ongeveer 
gelijk gebleven en de voorzitter spreekt de hoop uit 
dat er dit jaar weer een groei in zit. Misschien kan 
de nieuwe Brabantse Wal Classic daar een factor in 
spelen. 

Aftredend bestuurslid Richard wordt unaniem 
opnieuw voor een periode van 4 jaar gekozen. Bas 
en Ankie treden vrijwillig terug en zijn niet 
herkiesbaar. Vooral privé-verplichtingen spelen een 
rol bij Bas en hij vindt het jammer dat hij niet de tijd 
heeft zich voor 100% in te blijven zetten. Ankie is 
met een korte onderbreking sinds 1961 lid en heeft 
zich vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor de Krabbenrijders. Het bestuur stelt daarom voor 
om Ankie bij haar afscheid van het bestuur Lid van verdienste te maken, waar de vergadering 
unaniem mee instemt. Bij acclamatie worden Piet Anthonissen en Floris van Loon benoemd tot 
nieuwe bestuursleden. Floris zal in het bestuur de rol van Bas als penningmeester gaan 
vervullen. 

Het Jaarverslag van 2014, opgesteld door de 
secretaris wordt in vogelvlucht doorgenomen. Het 6 
pagina's dikke verslag is voor iedereen beschikbaar 
en een mooi bewaardocument. Het jaar 2014 was 
best succesvol met mooie Krabbenrijders 
overwinningen en ook een behaald kampioenschap 
in het NRF-Klassiek kampioenschap. De eindstand 
van het clubkampioenschap wordt in het verslag 
bekend gemaakt en wijkt wat af van de eerder 
gepubliceerde voorlopige eindstand. Dit komt door 
toepassing van de vorig jaar afgesproken 
ervaringsfactor waardoor sommige leden extra 
punten zijn toebedeeld. Het systeem wordt 
overigens meteen weer afgeschaft door de 

ledenvergadering voor komend jaar. 

De penningmeester doet middels duidelijke sheets verslag van de financiële situatie die ondanks 
een kleine - dit jaar een gezond beeld geeft van onze club. De contributie zal daarom dit jaar 
weer niet worden verhoogd. Vanaf hier neemt onze nieuwe penningmeester naadloos de 
verantwoordelijkheid over van Bas die, nadat de kascommissie heeft voorgesteld decharge te 



verlenen, door de voorzitter nogmaals bedankt wordt voor de goede zorgen. Floris komt meteen 
met enkele ideeën om de sport te gaan promoten. Hier gaan we binnen het nieuwe bestuur de 
komende tijd flink mee aan de slag! Mooi is dat we 
op dit moment een goed contact hebben met de 
Baronierijders uit Breda en wie weet tot welke mooie 
dingen dat nog kan leiden. In de pauze worden de 
nieuwe licenties uitgedeeld en kunnen de 
aanwezige leden hun contributie voor 2015 betalen. 

Meteen na de pauze is het tijd om de 
clubkampioenen te huldigen. Er zijn door Ankie nog 
prachtige bekers besteld met daarop de namen van 
alle ritwinnaars van het afgelopen jaar gegraveerd. 
De bekers worden door de voorzitter overhandigd 
aan An en François Meeusen als winnaars in de 
Toerklasse en aan Frits Veringmeier (bestuurders) 
en Johan van Geel (navigators) in de Sportklasse. 

Vervolgens wordt de kalender voor 2015 doorgenomen Een evenwichtige kalender met enkele 
eruit springende ritten, zoals de Vroege Vogels Rit op 15 maart. Uitzetter Johan van Geel laat 
ons vroeg opdraven, eerst ontbijten en dan rijden en... om 12 uur klaar om nog lekker van de 

bijna-lente middag te genieten! Ook de Nacht van 
Zaamslag zal dit jaar weer meetellen voor ons 
clubkampioenschap. Henk praat eenieder bij over 
de nieuwe klassieke rally, de 1e Brabantse Wal 
Classic op 30 augustus, waarvoor alle 
voorbereidingen lekker op schema lopen. Het moet 
een mooie rallydag gaan worden met als 
uitvalsbasis Restaurant Moerstede te Bergen op 
Zoom. 

 

Tijdens 
de 

rondvraag komt Simon, als organisator van de Nacht 
van Zaamslag, met het idee de deelnemers van 
beide evenementen in de Recreatieklasse 
enthousiast te maken voor beide rallies. 

Om precies 10 uur sluit de voorzitter de vergadering 
en is het tijd om in het café-gedeelte aan de 
Nieuwjaarsborrel te beginnen. Het is een gezellige 
informele samenzijn met drankjes en bitterballen. En 
het was nog lang 'onrustig' in Ossendrecht... 

 


