Leden vergadering 3 maart 2019 Het Vosje
Aanwezig

: 24 personen (14 leden en 10 gasten)

Afwezig

: de rest

1. Opening
Om 19.07 uur opent Bart de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
3. Jaarverslag secretaris 2018 :
17 maart 2018
Jaarvergadering
De jaarvergadering was deze keer bij Café de Casteleyn in Meppel. Een goede opkomst en dito
vergadering. Zaken die besproken zijn tijdens deze vergadering staan in de notulen welke
beschikbaar zijn bij de secretaris.
18 mei 2018
Netwerkborrel
Dit keer een netwerkborrel met daarbij een kijkje achter de schermen bij het CH De Wijk. Arjan Vos
uit Dwingeloo kwam het e.e.a. vertellen over de Paardensport in het algemeen.
7 september 2018
BBQ bij de Wieker Meule
Op vrijdag 7 september was er de BCW barbecue bij de Wieker Meule. Peter Roos, uit De Wijk
Pitmaster in hart en nieren, als voormalig lid van de Smoking Hot Barbies en als internationaal KCBSjudge gepokt en gemazeld in het wedstrijdcircuit ging voor ons aan de slag om lekker stukje vlees te
bereiden. Een bijzonder geslaagd en gezellig evenement onder mooie zomerse omstandigheden.
23 november 2018
Netwerkborrel
Dit keer was er een geslaagde netwerkborrel bij ons lid, Café De Casteleyn in Meppel.
22 december 2018
Optreden Wieker Streetband
Dit was er een optreden in De Wiekslag van de Wieker Streetband. Als BCW hebben wij dit
ondersteund door onze leden gratis entree aan te bieden.
31december 2018
BCW sluit wederom knallend af
Traditie getrouw heeft Business Club Wacker op oudejaarsdag het jaar wederom knallend afgesloten
met een vuurwerkspektakel. Dit gebeurde tijdens de Oudejaarsborrel. Voor supporters, familie,
vrienden, leden van Wacker en BCW stond er vanaf 14.30 uur een hapje en drankje klaar in de
kantine van de club. Het was vooral een gezellige bijeenkomst. De opkomst was bijzonder goed te

noemen.
Ledenmutaties 2018
Nieuwe leden
Danien Teunissen
Juul van der Laan Parts Express
Opzeggingen
Henk Hulzebos
4. Financieel verslag Van de penningmeester.
Hans deelt de cijfers alsmede ook een opgaaf van de doelen die we gesteund hebben uit.
Marc Lakke zou graag zien dat we meer gaan bijdragen aan de gemeenschap. Dit hoeft niet altijd
financieel te zijn maar kan ook in andere vormen. De vergadering is het hiermee wel eens, concrete
invulling is hier (nog) niet voor.

5. Kascommissie:
Bestaande uit Jan Lier en Johan Stotijn.
Beide heren zijn niet aanwezig maar hebben aangegeven dat alles keurig in orde bevonden is.
De vergadering verleent middels een applaus decharge aan de penningmeester.
Als nieuw lid voor de kascommissie meldt zich Marc Lakke. Hij vervangt hiermee Jan Lier. Marc is nu
reserve en voor volgend jaar zijn de kascommissie leden Johan Stotijn (2e jaar) en Erwin Teunissen (1e
jaar).
6. Bestuurszaken.
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur en er hebben zich geen nieuwe mensen aangemeld. Om vers
bloed in het bestuur te krijgen geeft Bart aan dat het bestuur gaat nadenken over een roulatie
systeem.
7. Voorstellen activiteiten voor komend jaar:
•
•
•

Netwerkborrel(s)
Oudejaarsborrel en carbid schieten
Battle Tour of Bronbeek

8. Rondvraag.
Nina geeft aan het jammer te vinden dat de animo dit jaar klein is.
9. Sluiting

Bart geeft aan dat de 11e jaarvergadering is en het wellicht de laatste keer zal zijn bij Het Vosje
aangezien de familie Vos voornemens is te gaan stoppen. Ze worden bedankt voor de goede zorg die
er altijd geweest is.
Verder worden alle leden bedankt voor de betrokkenheid en sluit Bart (net als het voorgaande jaar)
wederom na 20 minuten de vergadering. (om precies te zijn volgens Marc na 20 minuten 53
seconden en 65 honderdste 20.53.65).

Namens BCW,
Frans Zinger
Secretaris

