
  
  
 

 

 

datum 3 april 2018, 19:00 uur    

Aanwezig 

 

Afwezig 

Locatie 

Tom, Bas, Rinus, Max, Tim, Greet, Lex, Kelly, Jordy, Tamara, Nidjat, Gert, Frans, Jordy, 

Wesley, Rik, Albert, Leon, Gijs, Hans, Rick, Martijn, Soraya, Babette, Gerda en Betty. 

Henk, Driekus, Tonnie en Anja  met kennisgeving. 

Break Out kantine 

Blad 1 van 1 

 

Betreft Bijzondere Leden Vergadering 2018 

 Onderwerp 

 

  Rinus opent om 19:00 uur de vergadering. 

 Rinus verteld dat hij na bijna 20 jaar zich te hebben ingezet voor Break Out als voorzitter het genoeg vindt en 

het stokje wilt overdragen. Hij treedt af als voorzitter. Ook verteld Rinus dat Lex als algemeen bestuurslid het 

bestuur gaat verlaten.  

Voor de functie voorzitter heeft zich 1 lid gemeld, Max ver der Vliet. Voor de functie algemeen bestuurslid 

heeft ook 1 lid zich gemeld, Tim van Berkel. Verder zijn er geen andere leden die naar voren stappen om 

zich verkiesbaar te stellen als voorzitter of algemeen bestuurslid. 

 

 
 Er wordt gestemd door de leden voor Tim in de functie algemeen bestuurslid. Tim wordt unaniem 

aangenomen. 

 
 Max stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Nidjat vraagt zich af of Max een plan heeft voor de toekomst. . Er 

wordt aangegeven dat er geen plan is. Dit ligt niet aan Break Out maar aan Stichting Wijksport. Rinus geeft 

aan dat als er problemen zijn we altijd een beroep op hem kunnen doen.  

 

Er wordt gestemd door de leden voor Max in de functie voorzitter.  

Max wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 1 stem tegen.  

 
 Er wordt aangegeven door Max dat alle teams het in de week moeten leggen dat er waarschijnlijk geen 

barpersoneel is voor de maandagavond competitie. De teams die nu op de maandag gooien moeten er over 

nadenken of ze eventueel naar de woensdag- of de vrijdagavond willen. Hier komen we in de ALV op terug.  

 Tamara biedt zich aan voor de bardienst op maandagavond. Mocht iemand nog mensen weten die het leuk 

zouden vinden om zich als vrijwilliger aan te melden, laat dit dan weten aan het bestuur. 

 Rondvraag: Wanneer is de ALV? Deze vindt plaats op donderdag 17 mei. Meer info + agenda volgt nog. M
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 Sluiting: 19:30 uur. M
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