
EXTRA A.L.V.  C.C.N. OUD GASTEL OP 08-05-2019. 

 

Aanwezig: Ray Hubens, Christ van Kalmthout, Wouter de Nie, Clara Bruinsma,  Juul  Verhallen, Henk 
van Hest, Marie-Jose van Hest, Ruud Kaiser en  Hans Haverkamp. 

 

Aanvang 19.00 uur 

 

Deze extra ledenvergadering is uitsluitend belegd in verband met de verkiezing van nieuwe 
bestuursleden. 

 

Drie kandidaten hadden zich in principe aangemeld voor respectievelijk de vacature van 
penningmeester, bestuurslid voor de menucommissie en bestuurslid voor de Social Media. 

 

Gory Smits heeft  voor de vergadering doorgegeven niet meer beschikbaar zijn voor een vacature in 
het bestuur van de C.C.N.   

 

In principe moet schriftelijk gestemd worden, tenzij bij acclamatie, als de voorzitter dit voorstelt aan 
de vergadering.. De vergadering  gaat  daarmee akkoord. 

 

Boven iedere commissie  bij de C.C.N. Oud Gastel staat een bestuurslid, die verantwoordelijk is voor 
de betreffende commissie.  

Het bestuur bepaalt wie welke functie bekleedt. 

Wanny Haverkamp wordt gekozen in het bestuur als vertegenwoordiger voor de menucommissie. 

Ad Le Sage wordt gekozen als penningmeester in het bestuur. 

 

De voorzitter, Ray Hubens en Hans Haverkamp, die zal toetreden tot de activiteitencommissie, zullen 
samen de website en facebook gaan beheren en waarschijnlijk ook Instagram. 

 

Aangezien Hans Wierikx doorgegeven heeft zijn functie in het bestuur, in verband met drukke 
werkzaamheden als wethouder, in  oktober 2019 te willen beëindigen en Clara Bruinsma, secretaris 
in het bestuur, haar functie volgend jaar bij de Algemene Ledenvergadering, zal beëindigen in 
verband met het  maximale aantal jaren dat een persoon in het bestuur kan zitten, zal per oktober 
2019 Marie José van Hest al meedraaien als stagiaire in het bestuur. 

 



Tijdens deze extra vergadering is ook gesproken over het décharge verlenen aan de penningmeester 
over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Hoewel dit niet expliciet vermeld staat in de 
notulen van de A.L.V., staat wel in het verslag van de kascommissie, dat aan de penningmeester 
décharge verleend is over  het  gevoerde beleid. Dit werd met applaus van de leden bevestigd.  

 

Ter voorkoming van een extra ledenvergadering, zal dan bij de vooraankondiging van de A.L.V. in 
2020 al meegedeeld  worden dat Marie José zich beschikbaar stelt voor een functie in het bestuur. 
Tevens zal getracht worden van te voren een tweede geïnteresseerde te vinden voor een 
bestuursfunctie en in deze vooraankondiging zal al vermeld worden dat leden tegenkandidaten 
kunnen opgeven. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering op 19.20 uur. 

 

 


