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OTMV  Verslag ALV afd. Noord 
Brabant  15-2-2020 

Zaterdag 15 Februari is bij de Commerce 
in Kruisland de gecombineerde ALV en het 
Ledenfeest gehouden. 

Voor de ALV waren 62 personen aanwezig, 
waaronder  Dhr. Jean Simons  namens de 
landelijke vereniging. Om 14.30 werd de 
vergadering geopend door voorzitter Ad 
de Bruin met de mededeling dat onze 
secretaris Kees Roovers door familie 
omstandigheden niet aanwezig kon zijn.  

 

Daarna volgde een verslag over 2019 , 
waarbij  een evenement  er uitsprong, en 
dat was het  lustrum dat 22 en 23 juni in 
Steenbergen is gehouden, in  de zaal 
werden dronebeelden vertoond van dit 
evenement. Ook alle andere evenementen 
passeerden de revue. Bram de Regt 
presenteerde het financieel verslag , dat 
door de kascommissie was goedgekeurd. 
Ook was er een verkiezing van een nieuwe 
kascommissie.  

 

Vervolgens was er de bestuursverkiezing 
waarbij Ad de Bruin is afgetreden en niet 
meer verkiesbaar was, het bestuur draagt 
Ad Hagenaars voor als bestuurslid, de 
leden keuren dit unaniem goed .  

Na de pauze wordt de begroting van 2020 
getoond. Het volgende punt is de 
activiteiten voor 2020, tot nu staan  er al 
10 evenementen op de kalender van 
ploegen en maaien tot toertochten 
,excursies   en technische dagen, zelfs de 
ruilbeurs staat weer op de agenda. Daarna 
was er een presentatie van Overwater 
assurantie en adviesbureau, hierbij werd 
uitleg gegeven over de oldtimer 
verzekeringen , en de wettelijke 
veranderingen die ons de komende jaren 
kunnen treffen. Over dit onderwerp waren 
bij onze leden veel vragen. Daarna gaf 
Dhr. Jean Simons de nodige informatie uit 
de landelijke waarbij hij het nieuwe logo 
onder de aandacht bracht, en terug keek 
op  de lustrumviering in Nijkerk. Tijdens de 
sluiting werd afscheid genomen van onze 
voorzitter   
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Ad de Bruin hierbij werd een kaasmand 
aangeboden, met daarin een miniatuur 
van door Ad zijn geliefde MAN  trekker. 
Hierna nam Dhr. Jean Simons het woord 
en dankte Ad voor zijn inzet dat hij in 8 
jaar voorzitterschap heeft  getoond ,en 
dat mede door zijn inzet OTMV Noord 
Brabant is geworden tot een zeer actieve 
vereniging binnen OTMV. Hierna sloot 
Bram de Regt de vergadering. 

 

Om 6 uur startte het ledenfeest, hierbij 
waren 80 personen aanwezig, waaronder 
ook onze Belgische leden uit Tienen en 
Roeselare , er werd ons een uitstekend 3 
gangen diner voorgeschoteld. We kunnen 

zeggen dat we een uitstekend 
Gecombineerde ALV en Ledenfeest 
hadden, met een zeer goede opkomst en 
tot in de late uurtjes gezellig.   

 

   

Peter Frijters 


