Het bestuur van de MBSOV wil haar leden graag op de hoogte houden van de lopende
zaken binnen de vereniging. Na iedere bestuursvergadering verschijnt er daarom deze
rubriek "van de bestuurstafel" op de website. Hierin vind je een overzicht van de zaken
waar het bestuur op het ogenblik mee bezig is.
April is begonnen en er zijn wat fantastische dagen geweest, het weer was zomers warm.
Dit belooft wat voor de rest van het jaar.

Nieuwe voorzitter.
Donderdag 5 april was de Algemene ledenvergadering, die overigens goed is bezocht,
met buiten de “normale” onderwerpen ook de verkiezing van de nieuwe voorzitter. In
tegenstelling tot wat in het Huishoudelijk regelement wordt gesteld, is er gekozen dat de
huidige ad interim voorzitter (militair) voor een periode van 2 jaar wordt aangesteld.

Lening Beach Volleybal.
Om een Beachvolleybal Centre op te kunnen zetten, op het terrein van Topspin, heeft de
afdeling volleybal een lening aan het hoofdbestuur aangevraagd van € 30.000,-. De
afdeling lichtte het plan toe, ondersteund door een professionele presentatie.
De leden stemden unaniem in met het verstrekken van de lening aan de afdeling
Volleybal. Wel zijn er wat voorwaarden gesteld, het is niet zomaar een blanco cheque.

Grondbezit recreatie Arnhem.
Al geruime tijd staat er een lap grond te koop van onze voormalige recreatie afdeling en
het ziet er naar uit dat ook deze verkocht gaat worden. We hebben een bod binnen
gekregen van de huidige parkbeheerder.

MBSOV 75 jaar lustrum.
Langzaam begint ook het besef te komen dat er in 2021 het 75 jarig lustrum van de
MBSOV gevierd kan worden. We willen dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan
en zullen dan ook met afdelingen gaan praten hoe we dit gaan inkleden.

Overlijden voorzitter auto hobby club.
Ook slecht nieuws mag verteld worden, deze maand is onze voormalig voorzitter AHC en
Lid van verdienste Rob Smits ons ontvallen. We leven mee met de familie en
nabestaanden.
Met vriendelijke groet en innige deelneming,
Johan Russchenberg
Voorzitter MBSOV

