
 
Agenda voor de jaarvergadering op donderdag 25 augustus 2022. 
Locatie: de Smis, Smitseind 33, 5525 AN te Duizel. 
Aanvang: 13.30 uur. 
 
A G E N D A  
 
1. Opening door de voorzitter Martien van der Wijst. 
2. Vaststellen presentielijst. Volgens de afspraken dient er per team minimaal 

een vertegenwoordiger aanwezig te zijn, bij voorkeur de teamleider. Indien 
een vereniging niet of niet tijdig aanwezig is op de jaarvergadering volgt er 
een boete, zie huishoudelijk reglement artikel 9. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Behandeling en goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering van 

donderdag 26 augustus 2021. Voor het verslag van deze vergadering zie ook 
de website. 

5. Verslag van de penningmeester Toine van Kessel over het afgelopen 
seizoen, 1 juni 2021 t/m 31 mei 2022. 

6. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren Frans van de 
Velden en John van Schendel. 

7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie seizoen 2022/2023,  John van 
Schendel is aftredend en niet herkiesbaar. Naast Frans van der Velden heeft 
de vergadering vorig jaar besloten om ieder jaar iemand uit de presentielijst 
te benoemen ‘’op volgorde’’, dit jaar is de vereniging Caves uit Wintelre aan 
de beurt. 

8. Vaststelling contributie seizoen 2022/2023. 
9. Samenstelling bestuur: aftredend en herkiesbaar zijn Toine van Kessel en 

Andre Panjoel. Aftredend en niet herkiesbaar is Peter van Lieshout. 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij de 
voorzitter Martien van der Wijst. 
Het bestuur is dringend op zoek naar bestuursleden die goed kunnen 
werken met Excel en Word bestanden, de vraag is inmiddels zeer urgent 
voor het voortbestaan van het bestuur van de BKRB. 
Daarnaast gaat Hans Hommering stoppen als adviseur en nemen we tijdens 
deze jaarvergadering afscheid van Hans, wel blijft hij beschikbaar voor 
speciale taken. 
Verder is Marijke van Lieshout gestopt met het maken van de notulen, Jan 
Tielemans is haar vervanger. 

10. Bespreken van de wijzigingen/aanpassingen van onze reglementen. 
11. Het gebruik van de website. ( zie www.bkrb.eu ) 



12. Evaluatie competitie 2021 – 2022 en uiteenzetting over de nieuwe 
competitie 2022 – 2023. 

13. Huldiging van de kampioenen seizoen 2021/2022. 
14. Uitreiking competitiebescheiden voor het komende seizoen en toelichting 

op de competitie 2022 – 2023. 
15. Pauze en daarna gelegenheid tot het stellen van vragen over de nieuwe 

competitie 2022 – 2023. 
16. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
17. Sluiting door de voorzitter. 
 
 
Het bestuur stelt het op prijs dat indien mogelijk de vragen vooraf aan de 
vergadering schriftelijk of per e – mail worden gesteld, via mail naar 
secretaris@bkrb.eu. Voorlopig komen die dan bij Cor Kox en Toine van Kessel 
terecht.  
   

 
 
Bestuur BKRB  
Mei 2022 
   

 


