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Jaarverslag OTMV afd. Noord Brabant 2017 

De OTMV afd. Noord Brabant heeft een goed 

jaar gehad met veel activiteiten en toename 

van het ledenaantal. 

Het aantal oldtimer evenementen in de regio 

neemt toe en we zien steeds opkomende 

groepen met oldtimers die samen een 

activiteit ondernemen en daarbij zelfstandig 

willen opereren. Het verbinden aan een 

geregistreerde oldtimervereniging en 

continuïteit borgen staat bij deze groepen 

niet op de agenda.  

OTMV afd. Noord Brabant gaat echter 

onvermoeid verder bij het versterken van het 

afdelingsfundament en zoekt andere wegen 

om de druk op bestuurders te verminderen 

en de kwaliteit van de activiteiten te borgen. 

 

Leden: 

Het ledenaantal is in 2017 gegroeid van 239 

naar 243 

Bestuur: 

In 2017 had de vereniging de volgende 

bestuursleden: 

Ad de Bruijn  : Voorzitter 

Kees Roovers  : Penningmeester 

Bram de Regt  : Penningmeester 

Henk Aalbregtse : Bestuurslid 

Arjan van Sprundel : Bestuurslid 

Cees van Meel  : Bestuurslid 

Mark Frijters  : Bestuurslid 

 

Het bestuur heeft 9 bestuursvergaderingen 

gehouden. 

 

Publicaties: 

 

- Totaal 8 nieuwsbrieven waarvan een 

per post 

- Wekelijks updates via website en 

Facebook 

- Meer dan 1000 volgers op Facebook 

 

Activiteiten in 2017: 

 

• Leden en vrijwilligers feest 
• Jaarvergadering met Quiz 
• Ploeg dag in samenwerking met St 

Isidoris 
• Agri classic in Assen 
• Vielsalm - Ardennenrit 
• Maai & Hooi evenement 
• Op bezoek bij de IHC-Steyr club in 

Tienen 
• Plantage BBQ en Plantage rit 
• Promotie 
• Zonder boer geen voer 
• Najaar reis 
• Bezoek aan Suikerunie 
• Ruilbeurs 

 
Leden en vrijwilligers feest 28-1-2017 
 

- Locatie de Fendertse Hoeve in Fijnaart 
- 50 deelnemers 
- Niet tevreden over de locatie m.b.t. 

het eten in 2018 nieuwe locatie 
 

Jaarvergadering met Quiz 18-2-2017 
 

- Locatie ’t Tapperijke in Hoeven 
- 50 leden 
- Presentaties van Hans Peters, Van de 

Veagate en Overwater 
- Koud en warmbuffet was meer dan 

voldoende zowel in kwaliteit als 
kwantiteit 

- 8 teams voor de quiz 
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- Quiz gewonnen door : Hayo ’t 
Mannetje, Peter van de Mierden, Ralf 
Frijters en Jan van Nijnatten 

 
Ploeg dag in samenwerking met St Isidoris  
2-4-2017 

- In samenwerking met St. Isidoris – 
paardenploegvereniging in Etten Leur 

- Nadruk op het leren ploegen en 
minder op het wedstrijd element 

 
 
Agri classic in Assen 15-4-2017 

- Helaas erg weinig deelnemers, 33 
- Prachtig evenement 
- Degene die wel zijn meegegaan 

hebben een mooie dag gehad 
 
     
Vielsalm – Ardennenrit 19 en 20-5-2017 

- Een evenement dat jaarlijks meer 
belangstelling krijgt 

- Vaste deelnemers maar ook 
wisselingen waardoor het evenement 
zich steeds vernieuwt. 

- 29 trekkers en 19 bijrijders 
 
Maai & Hooi evenement 18-6-2017 

- Door op laatste moment beschikbaar 
krijgen van grond veel moeite met de 
organisatie. 

- Op de bewuste dag was het erg warm 
- We hebben deze locatie nu voor meer 

jaren kunnen vastleggen 
 
Op bezoek bij de IHC-Steyr club in Tienen  
2-7-2017 

- In kader van uitwisseling 
- 11 deelnemers vanuit OTMV 

 
Plantage BBQ & Plantage rit 21&22-7-2017 

- 84 trekkers 
- 26 bijrijders 
- Bezoek aan Cherry tomaten kwekerij 
- Zeer geslaagd weekend 
-  

  

Promotie 

- Boerendag Rijsbergen 
- Boerendag Alphen 
- Trekkerdag Fijnaart 
- Zonder Boer geen Voer 
- Ruilbeurs 

 
Zonder boer geen voer Oktober-November 

2017 

- Rond reizende tentoonstelling 
- OTMV heeft 7 weken in 

tentoonstellingsruimte in Etten Leur 
gestaan 

- Meer dan 4000 bezoekers 
- Veel positieve reacties 
- Gedurende het evenement een 

trekkerdag met 28 deelnemers 
- Bezoek aan museum in Etten Leur 

 

Najaar reis 28-10-2017 

- 200 deelnemers 3 bussen 
- In 2017 organisatie OTC Roeselare 

o Deutz verzameling Catrysse 
o Oorlogskerkhof en museum 

Passendale 
o Vlas site Verschaeve 
o TVH 

 
Bezoek aan Suikerunie 4-11-2017 

- 42 deelnemers 
- Geslaagde dag 
 

Ruilbeurs 26-11-2017 

- 40 standhouders 
- 10 kofferbak/aanhanger verkopers 
- 61 kavels voor veiling 

 
- Ruim 1000 bezoekers 
- Grootste ruilbeurs in Zuidwest 

Nederland 
- Ook bezoek uit Frankrijk, België, 

Duitsland  
- Organisatie vergt veel vrijwilligers 
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Vrijwilligers 

- 32 vrijwilligers 
- 357 dagdelen actief 
- Meer dan 1600 uur voor de vereniging 

gewerkt 
 

Sponsoren 2017 

- Van den Oever 
- Loon bedrijf Ron de Bruijn 
- Loon bedrijf Bartels 
- Unipack 
- LMB Ad de Bruijn 
- Familie Hagenaars 
- Sjef van Zundert 
- Suikerunie 
- Touringcar Broeren 

 

Kascommissie 2017 

- Peter Frijters 
- Goos Verkerk 

 

Verslag is besproken tijdens de ALV op 24-2-

2018 en door de leden goedgekeurd. 

De ALV 2018 is gehouden in zaal De Lantaern 

in Baarle Nassau / Baarle Hertog 

Er waren 38 leden aanwezig 

Zowel het verslag van de secretaris als van de 

Penningmeester zijn goedgekeurd 

 

Kascommissie 2018 

- Goos Verkerk 
- Jan de Regt 

 

 

 

Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar 

- Henk Aalbregtse 
- Arjan van Sprundel 

 
Er zijn geen nieuwe kandidaat bestuursleden 

aangemeld. 

 

 

OTMV afd. Noord Brabant 

 

Kees Roovers 

Secretaris 

 

25-2-2018 


