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NOTULEN LEDENVERGADERING UBC- UNITAS BUSINESS CLUB 
 
Datum     woensdag 12 februari 2019 
Locatie    Clubgebouw GVV Unitas- Gorinchem 
Aanwezig    37 leden 
Afwezig met kennisgeving  8 leden 
 
1. OPENING 
 
Voorzitter Ton de Hoog opent de vergadering en heet iedereen welkom. Memoreert operatie 
van bestuurslid Albert Sterk en dat deze inmiddels weer thuis is. Krijgt vrijdag bloemen 
namens UBC. De UBC telt momenteel 89 leden. Voorzitter de Hoog wenst allen een goede 
vergadering toe. 
 
2. WELKOM NIEUWE LEDEN 
 
De voorzitter noemt de namen van zeven nieuwe leden, aangemeld in de periode 13 februari 
2018 en 12 februari 2019 te weten: 

1. Wils van Dam – Rabobank 
2. Cees Lagendijk – Gorkum TV 
3. René Meppelink – Meppelink Betonrenovatie 
4. Jeroen Ridder – JLM Gevelonderhoud 
5. Ronald Rietveld – EM Kantoorsystemen BV 
6. Cor Riezouw – De Webmakers 
7. Christiaan Streefkerk – Bos Reclame 

 
Wils van Dam Rabobank, stelt zich voor en de overige nieuwe leden (niet aanwezig) konden 
zich voorstellen via de UBC website. 
 
Onderstaande leden hebben in de periode 13 februari 2018 en 12 februari 2019 bedankt:  

1. Arnie Faro – B4U-Coaching 
2. Bert van Meteren – SQZI Conceptstudio 
3. Piet Vink – KMI Koeltechniek Retail Solutions 
4. Paul van Rooijen – Van Rooijen accountants belastingadviseurs 

 
3. NOTULEN 
 
De notulen van de UBC-ledenvergadering van 13 februari 2018 worden, met dank aan 
notulist Fred Stamkot, met algemene stemmen goedgekeurd 
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4. INGEKOMEN STUKKEN 
 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van:  
1. Ernst Willemstein 
2. Jan Romijn 
3. Marco den Breejen 
4. Albert Sterk 
5. Frank Visch 
6. Adriaan Elenbaas 
7. Ger Biesheuvel 
8. Arrien van Amerongen 

Alle ingekomen en verzonden post in de periode 13 februari 2018 en 12 februari 2019 is 
gedocumenteerd en gedeeld en besproken met het bestuur op 5 bestuursvergaderingen. 
 
5. FINANCIËN 
 
Het financiële jaarverslag van het boekjaar 2017-2018 wordt gepresenteerd door 
penningmeester Dik Ottevanger. De balans- en verlies- en winstrekening worden besproken. 
Er is een positief saldo van € 1.558,--. Er zijn voldoende middelen in kas om activiteiten te 
financieren. 
 
De vergadering – middels Jos Koot – wijst op het tekort van € 4.000,-- in de begroting 
2018/2019 bij het Golftoernooi. Hij had liever gehad dat die € 4.000,-- in zijn geheel aan de 
leden zou zijn besteed. Uitleg bestuur: Golftoernooi was in deze opzet een nieuwe activiteit. 
Veel werk in korte tijd verricht. Daardoor geen goed overzicht. Inschrijfprijs had hoger 
moeten zijn. Les geleerd voor volgende editie. 
 
Matthieu Versluis is aftredend en wordt door de voorzitter hartelijk bedankt met een attentie 
in. Nieuw commissielid voor het jaar 2018-2019 is Govert Bras. Leen den Breejen stelt zich 
beschikbaar als reserve voor de komende periode. 
 
De kascontrole bestaat uit: Henk Fennema en Govert Bras. Reserve: Leen den Breejen. 
 
6. JAARVERSLAG 2018 
 
Het jaarverslag 2018 is aan alle leden toegestuurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het 
UBC jaarverslag 2018 is derhalve goedgekeurd. 
 
7. BESTUURSVERKIEZING 
 
Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid Koes de Quillettes, er zijn geen tegenkandidaten en 
Koes wordt met aller instemming door de vergadering herbenoemd voor de komende drie 
jaar. 
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Aftredend en herkiesbaar is bestuurslid/voorzitter Ton de Hoog. Ton zal nog één periode van 
drie jaar als voorzitter fungeren. Dit is dus zijn laatste termijn. Ton wordt met aller 
instemming door de vergadering herbenoemd voor de komende drie jaar. 
 
8. TOELICHTING UBC ACTIVITEITENPROGRAMMA 2019 
 
De voorzitter geeft uitleg over onderstaand activiteitenprogramma en bespreekt m.n. de 
voetbalwedstrijd van 21 maart. 
 
2019 Activiteit  
12 februari Ledenvergadering   
21 maart Interland Nederland – Wit-Rusland  
27 juni Haringparty/zomerborrel ’t Uyltje met partners v.a. 

16.00 uur 
 

  4 september Fietstocht/bedrijvenbezoek  
sept/oktober UBC Open golftoernooi  
22 november Ladies Night  
  6 december Oudejaarsborrel Old Dutch  met partners v.a. 16.00 uur  

 
De vergadering o.a. middels Henk Fennema merkt op dat het programma teveel van hetzelfde 
is en dat prima activiteiten zoals bijvoorbeeld de Heerenavond, de wijnreis, de zeiltocht en  
De Zesdaagse ontbreken. Het bestuur wordt gevraagd om middels een steekproef UBC-leden 
te bevragen over activiteiten die op programma staan en nieuwe, andere activiteiten en 
eventueel waar nodig ook denken aan andere locaties. 
 
Verder wordt er aan de vergadering voorgelegd om suggesties te doen. Dat resulteert in een 
‘Denktank’ waarvoor de volgende leden zijn aangemeld: Henk Fennema, Govert Bras,  
Jos Koot, Theo Bos, Martijn Streek, Sietse Eshuis en Matthieu Versluis. 
 
Het bestuur gaat aan de slag met een steekproef en Denktank. Beide activiteiten worden zo 
snel mogelijk opgestart om mogelijk te komen tot aanpassingen van het programma 2019. 
 
9. RONDVRAAG 
 
Er zijn geen vragen. Henk Fennema spreekt zijn dank uit voor de door het bestuur verrichte 
werkzaamheden 
 
10. SLUITING 
 
Voorzitter Ton de Hoog bedankt de aanwezige leden voor de positieve inbreng en bedankt in 
het bijzonder GVV Unitas voor de gastvrijheid. De voorzitter nodigt iedereen uit voor het 
door Hotel Gorinchem verzorgde stamppottenbuffet, dat bij iedereen zeer in de smaak viel. 
 


