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Onze referentie 
 

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, en op een paar zaken willen we graag dieper ingaan.  

We hebben de Dukdalf voor de MBSOV kunnen behouden, echter moeten we wel voldoen 
aan bepaalde voorwaarden welke vast zijn gelegd in het Vade Mecum zoals het binnenlaten 
van Paresto als defensie cateraar bij CZSK evenementen.  
Tevens is de verhouding actieve leden en overige leden bepalend geworden om gebruik te 
mogen blijven maken van Dukdalf onder de huidige voorwaarden. 
Daarbij hebben we de toezegging binnen voor een gebruikersovereenkomst voor de duur 5 
jaar voor ons gebouw. 
De financiële bijdrage CZSK verdwijnt geleidelijk, dit omdat CZSK stelt dat het gebruik van dit 
gebouw de ondersteuning is, die we als vereniging nog krijgen. Bijkomend voordeel is dan 
wel dat we in het onderhouden van het gebouw een ander beleid moeten gaan volgen.  
Er zal een groter beroep moeten worden gedaan op de FO en RVB. 
 
De Renovatie Beuk 1 is een hoogtepunt welke met fantastisch uitkomst afgerond is, zowel 
financieel en organisatorisch een groot succes. Uiterlijk mag er natuurlijk ook zijn. De garde-
robe is ook aangepakt en ook dat ziet er mooi uit. 
 
Afgelopen jaar is een nieuwe eerste secretaris (militair) aangetreden wat eigenlijk niet mo-
gelijk is, maar met de huidige voorstellen wijzigingen HHR en Statuten moet dit wel mogelijk 
gemaakt worden. 
Vanuit het HB zal Martin Munter ons gaan verlaten, maar daar komt dan Angela Krijgsman 
voor terug. 
De nieuwsbrief gaat steeds meer leven. Activiteiten blijven komen, stedentrippen blijven 
ongemeen populair.  
 
Het ledenaantal is licht gedaald, in de toekomst zullen hier nog meer aanpassingen op ko-
men mbt gezinsleden die misschien niet meer mee zullen tellen als buitengewoon lid. Dit 
vanwege het terugdringen van de buitengewoonleden om in aanmerking te blijven voor 
gratis gebruik Dukdalf zoals overeengekomen in de gebruiksovereenkomst ( die nog moet 
komen ).  

Aantal leden totaal: 3398 was 3443 
Buitengewone leden: 1192 was 1177 
Gewone leden: 1456 was 1473 
Post actieve leden: 478 was 508 
Ereleden/leden v verdienste: 35 
PR/Donateurs/Verzekeringsleden: 237 
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