Verslag jaarvergadering 4 maart 2018

1. Opening
Voorzitter Pierre Smetsers heet iedereen welkom op de jaarvergadering in GRIP boulderhal te
Nijmegen waar voor de tweede keer de Regio Maashoek bergsportdag plaats vond. Goede
locatie, veel bezoekers over de hele dag, iets meer als vorig jaar. Naar schatting zo'n 250
mensen, waarvan 117 leden, 45 reguliere klimmers en 87 passanten. Presentaties werden
goed bezocht. De ene wat meer dan de andere. Er zijn 19 deelnemers aan de vergadering.
2. Mededelingen: geen.
3. Ingekomen stukken: geen.
4. Notulen jaarvergadering 2 april 2017: geen opmerkingen, dus goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2017 wordt gezamenlijk doorgenomen. Geen bijzonderheden of vragen.
COVA: geen opmerkingen.
CoBeTe: Speerpunt blijft de Jeugd. Er wordt een outdoor voorklimcursus gegeven aan 8 tot 12
jeugdleden van 14-18 jaar die in het najaar naar Italië gaan om bigwalls te gaan klimmen, met
5 instructeurs uit de regio. Extra investeringen in activiteiten dus om Jeugd te stimuleren.
6. Financieel jaarverslag: wordt door de penningmeester toegelicht. De balans mist in het
verslag, deze zal worden toegevoegd. Is er wel, maar vergeten om deze in het verslag te
zetten. Reserve is afgenomen met 3.000 i.v.m. jubileum. Dat was een succes, ca. 250
bezoekers. In 2021 gaan we het 65-jarige jubileum vieren. Nog steeds stijging van
ledenbestand.
7. Verslag kascontrolecommissie: goedgekeurd en geen opmerkingen.
8. Begroting 2017. Gemaakt door Penningmeester Alex en Voorzitter Pierre. Toegelicht en er zijn
geen opmerkingen. Geen potje voor Reserve gemaakt, ook niet voor Jeugd. Moet eerst op.
9. Verkiezing bestuur.
Voorzitter Pierre Smetsers stelt zich nog tot eind 2019 beschikbaar (termijn liep eigenlijk af
eind 2018, maar er was nog geen vervanger). Er moet naarstig gezocht worden naar een
opvolger!
Secretaris Angelique Jacobs was eigenlijk tot april-mei 2019 in functie, maar is per direct
aftredend. Ze heeft aangegeven door veranderen privé omstandigheden te weinig tijd te
hebben voor haar bestuursrol. Er wordt gezocht naar een opvolger, die ook bij voorkeur de
communicatietaken op zich kan nemen.
Penningmeester Alex Brouwer treedt in 2018 af, na ca. 16 jaar (!). Hij heeft iemand op het
oog, diegene was ook aanwezig op de regiodag en de investering in tijd is o.a. besproken.
Positief gesprek. Na toezegging zal deze persoon z.s.m. worden ingewerkt.
Bestuurslid CoBeTe Karel Kusters tot 2019
Bestuurslid CovA Jef Toussaint is aftredend na ca. 12 jaar. Hij wordt vanaf 2018 opgevolgd
door Ger van de Ven. Ger bedankt Jef voor zijn werkzaamheden en Jef geeft aan dat hij het
met plezier heeft gedaan.

10. Verkiezing VvA leden.
De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is de ledenraad en het hoogst bevoegde orgaan
binnen de NKBV. De VvA komt twee maal per jaar bijeen, in juni en november. Tijdens deze
vergaderingen wordt onder meer het jaarverslag goedgekeurd en het jaarplan besproken en
vastgesteld. De VvA benoemt ook het bestuur van de NKBV.
VvA leden 2018:
Pierre Smetsers (2016-2019)
Ger Pouwels (2016-2019)
Alex Brouwer (2018-2021)
Vacature
Vacature

VvA reserveleden 2018:
Vacature
Vacature
Het is een probleem om mensen te krijgen voor de VvA. Als Regio Maashoek geen mensen
´levert´, hebben we ook geen invloed. De VvA komt 2 x per jaar bij elkaar in Woerden.
Wellicht is het een idee als de NKBV een digitale bijeenkomst organiseert, om het
laagdrempeliger te maken voor degenen die niet naar Woerden kunnen komen. Voor
sommigen duurt de reis langer dan de vergadering.
Twee keer per jaar is het Voorzittersoverleg, hier wordt al veel besproken.
Er was een vraag naar de structuur van de regio´s. Het verzoek voor een hervorming hiervan
ligt bij de NKBV. De Regio Maashoek is erg onduidelijk, want het omvat delen van 3
provincies. De meeste regio's zijn op provinciegrenzen afgestemd.
11. Verkiezing kascontrole commissie (aanstelling voor 2 jaar):
Wim Hubertus (2017 en 2018)
Will Bloemen (2018 en 2019)
Reserve:
Ate van Baalen (2018 en 2019)
12. Rondvraag: geen vragen.
13. Sluiting: Pierre dankt allen en nodigt uit deel te nemen aan het buffet.

