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Verslag van de jaarvergadering van de W.O.C. gehouden op dinsdag 19 -02 2019 in De Dres te 

Nibbixwoud. 

 

Afwezig      met afbericht: Dhr.K.de Vries (DVS) en Dhr J.Besse (Lindenhof) G.Voorthuizen (Andijk) 

Afwezig zonder afbericht: H.B.K. en De Plataan. 

   

1. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen een hartelijk welkom. 

De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de leden die ons ontvallen zijn en noemt de namen van 

betreffende personen. 

2. Ingekomen stukken: geen. 

3. Vaststellen verslag jaarvergadering 2018: 

De voorzitter leest het jaarverslag voor. Er waren geen vragen/opmerkingen 

Aanvullend attendeerde J.de Haan, dat ter promotie van de W.O.C. het wel heel fijn zou zijn wanneer 

de leden een of twee stemmen willen geven voor de RABO-sponsoring. Dit kan alleen als men lid is 

van de RABObank. 

4. Verslag van de secretaris: 

Een tevreden secretaris; alles loopt goed. 

Momenteel zijn er 576 leden. Suggestie: er zijn nog al wat teams met veel leden (het komt voor 6,7 en 

zelfs 8 leden in een team. Wellicht de moeite om te zien of er een extra team geformeerd kan worden. 

Er zijn nog vier open plaatsen. 

Ook sprak hij zijn waardering uit naar Bert en Ina de Weerd voor al het werk wat zij doen. 

Bij de PK’s gaat alles naar wens. 

Verder doet Jaap een oproep voor de functie wedstijdleider PK en een tweede wedstrijdleider teams. 

Jaap wenst iedereen een sportieve toekomst. 

5. Verslag kascontrolecommissie: de heren F. Dudink en R.van Dekken. 

Zij gaven de complimenten voor een prima verslag aan onze penningmeester. 

6. Financieel verslag penningmeester: 

Het financieel overzicht werd uitgedeeld door dhr. Cees Blom. 

Een klein positief overschot, maar voldoende. Ook Cees verzoekt alle aanwezigen om te vragen aan hun 

teamleden te stemmen voor de W.O.C. Hiermee kunnen we wellicht een paar honderd Euro mee 

ophalen. Verder een tevreden penningmeester. 

7. Verkiezing kascontrolelid: 

Dhr. F.Dudink is aftredend. 

De commissie bestaat nu uit: Roel van Dekken (CIOS0 en Ruud Veerman (Sporting S) en als reserve 

Jaap de Haan. 

8. Bestuursverkiezing: 

C.Verhart is aftredend en herkiesbaar       ; blijft Cor Verhart 

J.de Haan is aftredend en niet herkiesbaar; wordt Jan Burgman 

C, de Wit is aftredend en niet herkiesbaar; wordt Peter Dudink 

9. Jaap de Haan treedt af als secretaris en stelt Jan Burgman voor als opvolger. Er verlaat ons een 

geweldige secretaris, die overigens meerdere bestuursfuncties heeft bekleed. De voorzitter overhandigt 

hem een attentie en bloemen voor 20 jaar trouwe dienst. 

Clemens, die ons ook gaat verlaten, werd ook in de bloemetjes gezet en met een attentie wordt ook hij 

hartelijk bedankt voor zijn werk in de W.O.C. 



 

 

 

10. Toelichting op de bestuursopvolging: 

De namen, zoals gemeld onder punt 8 worden nog eens genoemd. 

Jan geeft een korte uitleg op zijn toekomstige secretaris functie. 

De voorzitter wenst ieder succes. 

11. Verslag wedstrijdleider Teams: 

Als er problemen zijn met het versturen van het uitslagenformulier, raadpleeg dan iemand anders in je 

team. 

Graag de opgave’s van de teams op een (1) formulier. 

De team-finales zijn op 23-24-25 en 26 april 

DE INSCHRIJVING/OPGAVE VOOR TEAMS IS UITERLIJK 15 APRIL. 

12. Voortgang PK: 

De wedstrijdleider, dhr. R.Bolt meldt dat alles prima verloopt. 

Hij geeft de data voor de finales PK 

• 20 en 21 feb. Midwoud, De Post  

• 25 en 26 feb Abbekerk ’t Bonte Paard 

• 12 en 13 mrt Westwoud, De Schalm  

• En……de grote finale vrijdag 29 maart in Bovenkarspel, Het postkantoor. 

13. Rondvraag: 

Jaap de Haan bedankt de vergadering en wenst Jan succes. 

Jaap heeft 18 jaar archief bij hem thuis staan. Wat hiermee te doen? 

Suggestie: archiveren voor 5 jaar en ouder dan dat vernietigen of schenken aan het West-Fries Archief. 

14. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en wenst iedereen een 

wel thuis. 

 

 

 

 

Voor een ieder: de adresgegevens van Uw nieuwe secretaris: 

 

Jan Burgman 

Dorpsstraat 177 

1693 AE Wervershoof 

Tel.: 0228-526688 

Email: burgman1948@kpnmail.nl 

 


