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Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, we hebben afscheid moeten nemen van de voorzitter
Hoofdbestuur, exploitatie is significant veranderd en natuurlijk de calamiteiten in de Auto
hobby Club.
We hebben afscheid moeten nemen van onze voorzitter. Na diverse oproepen op de website en nieuwsbrieven is er tot op de dag van vandaag nog geen kandidaat naar voren gekomen. Als gevolg hiervan is in het vorige ALV een interim-voorzitter die deze taken waarneemt aangesteld.
Door de in het Vade Mecum vastgelegde overeenkomst hebben we Paresto als defensie
cateraar bij CZSK evenementen binnen moeten laten. Dit heeft direct gevolg gehad voor de
huidige wijze van exploitatie binnen Dukdalf en dat was en is voor alle nog even wennen
aan elkaar.
Afgelopen jaar zou het jaar worden van het SAIL. Helaas is een calamiteit hiertussen gekomen. De brand in de A.H.C. heeft letterlijk en figuurlijk roet in het eten gegooid en tot op de
dag van vandaag ondervinden we hier nog hinder van. Dit is her en der nog steeds zichtbaar
binnen het gebouw. Tevens is na diverse controles gebleken dat de brandveiligheid in de
Dukdalf niet conform de hedendaagse standaard op orde is, en er zijn dan ook diverse aanpassingen doorgevoerd.
Daarentegen heeft deze calamiteit ook een (kleine) zonzijde, de opknapbeurt van bargedeelte Beuk 2 gaat eerder dan gepland van start en alles heeft weer een frisse verfbeurt
gehad.
De nieuwsbrief gaat steeds meer leven. We proberen nieuwe activiteiten uit, maar er zijn
een aantal activiteiten populair gebleven zoals de Motortoertocht, Stedentrip en Damesbeautydag.
Er is begin dit jaar een enquête gehouden waar naar de beleving van de leden met de
MBSOV en Dukdalf gevraagd werd. Helaas zijn er niet heel veel leden die de moeite hebben
genomen de enquête in te vullen.
Behalve 1 belangrijk punt, de mogelijke contributie voor familieleden, zijn hieruit een paar
kleine punten naar voren gekomen zoals fietsenstalling, roken voor de deur en een wens
naar Darts en Klaverjassen. Hiervoor zal een oproep worden gedaan naar een vrijwilliger die
dit gaat organiseren
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Door het verstrekken van de nieuwe ledenpassen is de ledenadministratie weer zo goed als
up- to date en ziet het huidige ledenstand (dd 1-feb 2018) er als volgt uit:
Aantal ingeschreven personen: 3304
Buitengewone leden: 508
Gewone leden: 1523
Post actieve leden: 452
Ereleden/leden van verdienste: 34
1
Familieleden: 564
1
PR/Donateurs/Verzekeringsleden: 223
Dit geeft ons een verhouding van 61% leden op een benedengrens van 50% vanuit de voorwaarden Vade Mecum.
Vooruitkijkend naar 2018 hebben we te maken met de afronding brandveiligheid maatregelen, en de verbouwing bar Beuk 2.
Johan Russchenberg
Secretaris MBSOV
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Familieleden, PR/Donateurs/verzekeringsleden tellen voor het Vade Mecum niet mee als
leden MBSOV
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