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VOORWOORD  

Beste leden, 

Aanwezige leden welkom bij deze alweer de 9e jaarvergadering van de NCT. 

Wil eerst even een minuut stilte voor het niet meer in ons midden zijn de lid Hinde 

Barmentloo. Deze mevrouw heeft de keren dat ze bij een activiteit was ondanks haar broze 

gezondheid onbewust veel levensvreugde en kracht aan mij gegeven. Met haar man Piet 

gaat het hebben wij vernomen naar omstandigheden wel aardig. De gemiddelde leeftijd van 

de clubleden ligt ver boven de 55, dus het zal helaas wel zo zijn dat er van de leden toch af 

en toe eens een afscheid van het leven moet nemen. 

De NCT, een club om mede Nederlanders en wat verdwaalde Belgen te ontmoeten , wat 

mee te doen, te praten hapje te eten en bij excursies waar men nog nooit geweest was je 

op te geven en een hele leuke en ook betaalbare dag te hebben. Vaak werden wij na afloop 

door jullie bedankt dat het weer zo’n geslaagde NCT dag was, net een familiedagje. Ja, zo 

voelt dat ook bij mij aan. Nog steeds als er iets was, ging ik er graag naar toe, en dat willen 

wij graag zo houden, ook het komende jaar.  

U weet een allen, en anders nu, dat dit mijn laatste vergadering als voorzitter van de NCT 

gaat worden. Heb het vele jaren met plezier gedaan, en voor de club gedaan wat ik kon 

doen. Een 6½ jaar geleden heb ik het voorzitterschap overgenomen van mevr. Decknop, ik 

was de 1e 2 jaar van bestaan van de club al wel de vicevoorzitter. Ook bij de oprichting in 

een toen nog gezellig kroegje in Salou bij het prille begin was ik erbij. Maar zoals u allen 

ook weet, aan alles komt een einde, hier als voorzitter met uw steun had ik misschien nog 

wel wat jaren mee door kunnen gaan. En toch doe ik dat niet.  De reden is simpel, over een 

korte tijd remigreren mijn vrouw en ik weer naar NL. Daar hebben wij lang over nagedacht 

en gesproken, en het besluit genomen. We zitten er nog niet, dat duurt ook nog wel een 7/8 

maanden verwachten wij. En we hebben in NL en ook nog hier in Spanje vele plannen die 

we met een beetje tijd uit kunnen gaan voeren. De wereld zijn wij niet uit, velen van jullie 

blijven we zien, is het niet hier dan wel in NL. En lid blijven we ook, we zullen nog vaak in 

La Pineda dan aanwezig zijn in appartement wat wij daar hebben. Dus net zoals velen 

leden, paar maandjes hier, paar maandjes daar. Tot half december zijn we hier zeker nog 

alle dagen, op een paar na.  

Ja, het punt van een nieuwe voorzitter komt later aan de orde vandaag.  

En er zal misschien wel iets veranderen binnen de club, maar de hoofdlijnen zullen hetzelfde 

blijven.  

Daar gaan we nu dan maar aan beginnen mensen aan de jaarstukken.  

Bart van Dijk, Voorzitter NCT 
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Activiteiten 

 

Datum Activiteit Locatie Plaats 
Aan-

wezigen 

10/9/2017 Jaarvergadering Rest. Castell de Rocamora Montferri 54 

24/09/2017 BBQ NCT Gea en Bouke Falset 69 

24/10/2017 Honingmuseum Mel Muria + lunch El Perelló 25 

03/11/2017 Herfstborrel Odysse Torredembarra onbekend 

12/11/2017 Puzzelrit Rest. Moramar (start) La Mora 37 

01/12/2017 Koffieochtend Rest. Moramar La Mora onbekend 

15/12/2017 Kerstlunch Ca Vidal Perafort, Tgna 36 

14/01/2018 Nieuwjaarsborrel Restaurante Caliu El Catllar onbekend 

06/02/2018 Bowling Vilaseca Antigona + bowling Vilaseca 14 

27/02/2018 Bezoek aan Reus Museo vermut + lunch Reus 29 

18/03/2018 Calçotada Mas Montbrio Belvedere Montbrio 38 

29/04/2018 Koningsdag Rest. Som i Serem La Riera de Gaia 60 

22/05/2018 Excursie Benifallet + Benisanet Idem onbekend 

14/06/2018 Koffieochtend Rest. Moramar La Mora onbekend 

17/06/2018 Paella bij de NCT Casa Angela La Pineda 35 

08/07/2018 Afsluitingsborrel Conv. de San Lorenzo Vila-Rodona 31 
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Geplande en voorstel nieuwe activiteiten  
 
Dit zijn alvast de jaarlijks terugkerende activiteiten van komend clubjaar. Zoals u ziet, zijn 

er nog genoeg dagen te vullen waar wij, van het Activiteitencomité, ons druk mee bezig 
gaan houden de komende maanden. Natuurlijk zijn tips en adviezen van harte welkom. Zet 
deze alvast in uw agenda! 
 

Datum Activiteit Locatie Plaats 

2018    

09 September Ledenvergadering / Lunch Creixell  

23 September BBQ Falset  

Oktober    

Oktober    

November Najaarsborrel   

November Puzzelrit / Lunch   

December    

December Kerstlunch   

2018    
Januari Nieuwjaarsreceptie   

Januari    

Februari Valentijnsborrel   

Februari    

Maart Calçotada   

Maart    

April    

April Koningsdag   

Mei    

Mei    

Juni Paella dag   

Juni    

Juli    

Juli Borrel afsluiting clubjaar   

 
Iedere tweede donderdag van de maand houden wij koffieochtend in Restaurante Moramar 
in La Mora. 
 
Voorgestelde ideeën: 
 

Een bijdrage van de leden is van harte welkom 
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Loterij  
 
In het afgelopen jaar heeft Ank weer een aantal loterijen georganiseerd bij de BBQ, de 

Kerstlunch en natuurlijk ook met Koningsdag was zij weer van de partij.  
 
Altijd weer staat zij klaar met leuke cadeaus en wij leden hebben weer gretig lootjes 
gekocht om het goede doel te steunen.  
 
De opbrengst is zoals gebruikelijk naar de goede doelen gegaan, waaronder de 
dierenopvang en Caritas.  
 
Ook dit jaar willen wij Ank enorm bedanken voor haar inzet voor de goede doelen en hopen 
dat zij voor het komende seizoen weer veel centjes op kan halen met leuke loterijen.  
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Financiën 

 

Datum Omschrijving Ontvangsten Uitgaven Resultaat 

1-9-2016 Saldo Kas € 1.954,00      

2017/2018 contributie leden € 1.515,00      

10-9-2017 Jaarvergadering + Lunch   € 290,00    

24-9-2017 verlies BBQ   € 127,26    

24-10-2017 verlies El Perelló   € 147,00    

8-11-2017 Bestuursvergadering   € 31,00    

12-11-2017 Kosten beker Puzzelrit   € 177,00    

14-11-2017 Bestuur onkostenvergoeding   € 400,00    

14-11-2017 Bestuursetentje   € 300,00    

20-11-2017 Bestuursvergadering   € 24,55    

22-11-2017 Correspondentie   € 3,25    

1-12-2017 Kosten Speculaas-koffieochtend   € 9,75    

1-12-2017 Bestuursvergadering   € 36,75    

21-12-2017 Bestuursvergadering   € 29,20    

5-2-2018 Verlies Bowlingdag   € 18,70    

20-2-2018 Bestuursvergadering   € 21,05    

27-2-2018 Niet afgerekende consumpties - Reus € 20,- € 37,50    

16-3-2018 Cadeaubox bedank locatie Calçotada   € 79,90    

16-3-2018 Verlies Calçotada   € 55,68    

29-4-2018 Koningsdag Hapjes en Sangría   € 144,00    

29-4-2018 Verlies Koningsdag   € 239,51    

28-03-2018 Bestuursvergadering   € 31,00    

8-5-2018 Bestuursvergadering   € 32,15    

7-6-2018 Hosting en domein website 2018   € 88,48    

22-5-2018 Excursie Benifallet en Benisanet € 90,-   

10-7-2018 Bestuursvergadering   € 25,85    

21-08-2018 Bestuursvergadering  € 25,15  

  Totaal saldo 31/08/2018 € 3.579,00 € 2.374,73 € 1.204,27  
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Bestuursleden 
 
Zoals reeds aangekondigd legt Bart zijn functie als Voorzitter van de Nederlandse Club 

Tarragona per heden neer. Via de maandelijkse Nieuwsbrief is dit aangekondigd waarin ook 
uitgenodigd is om kandidaten voor te stellen ter vervanging van Bart.  
Gezien het feit dat er geen aanmeldingen zijn binnengekomen, heeft het bestuur nagedacht 
over een mogelijke opvolger. Ferdi Michels is daarom persoonlijk uitgenodigd om de functie 
van Voorzitter vanaf dit seizoen te bekleden, daar het Bestuur van mening is dat hij de 
juiste kwaliteiten en kennis bezit om dergelijke functie te kunnen waarnemen.  
Volgens de statuten dienen de leden hierover te stemmen 
Stemmen voor: 
Stemmen tegen: 
 
Dit houdt in dat het bestuur er voor 2018/2019 als volgt zal uitzien: 
 
Bestuurslid 
Ferdi Michels 
Taak: Voorzitter 

 
Bestuurslid 
Leny van Beek 
Taken: Secretaris en Activiteiten 
 
Bestuurslid 
Lonneke Küpers 
Taken: Penningmeester en Facebook 
 
Bestuurslid  
Ank Smit 
Taken: Activiteiten en Loterij 
 
Bestuurslid 

Nico van Boxtel 
Taken: ondersteunend, adviserend, juridisch meedenkend 
 
Bestuurslid 
Martin Küpers 
Taken: ICT / beheer website 
 

 
Aantal leden 
Totaal aantal leden op 1 september 2018: 99  
In 2017 waren het er 108 waarvan 22 uitgeschreven dus er zijn ook weer genoeg nieuwe 
leden bij gekomen!   
 
Nieuwe leden vanaf september 2017 tot heden: 13   
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Lidmaatschap 
 

Nog even een belangrijke administratieve mededeling: verleng a.u.b. uw lidmaatschap zo 

spoedig mogelijk. Dit kan vandaag, na de vergadering, bij Lonneke, maar eventueel ook 

tijdens de BBQ in Falset, op zondag 23 september a.s. 

 

Overmaken via de bank is beperkt mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Lonneke via lonneke@nctarragona.com /+34635785678 (ook via whatsapp) 

 

De prijs van het lidmaatschap is: 

Het jaar loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019. 

Prijs volwassenen €15,- 

 
Uw lidmaatschap dient vóór 31-12-2018 te zijn voldaan.  
Volgens het nieuwe Huishoudelijk Reglement: Leden die hun contributie niet vóór die datum 
hebben betaald, zullen automatisch per 01-01-2018 definitief worden uitgeschreven! 

 
 

Website van de club www.nctarragona.com  

 
  

mailto:lonneke@nctarragona.com
http://www.nctarragona.com/
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Notulen JAARVERGADERING NCTarragona 2018 op 09-09-18 
 
Locatie: Hotel La Masieta, Creixell 
 
Aanwezig: het voltallige bestuur en 49 leden. 
 
Opening 
Voorzitter Bart van Dijk opent de vergadering met een welkomstwoord en een verzoek om een minuut 
stilte ter nagedachtenis aan mevrouw Barmentloo, die het afgelopen jaar is overleden. 
Daarna gaat hij verder met het voorwoord. 
 
Ingezonden stuk door een ex-lid 
Bart deelt mede dat er een aangetekend schrijven is ontvangen van een voormalig, geroyeerd lid, i.c. 
Mevr. M. Er is niet verzocht om dit stuk voor te lezen in de vergadering, bovendien heeft de mevrouw er 
zelf voor gezorgd dat het schrijven ook in handen is gekomen van diverse leden. Het bestuur heeft in een 
aangetekende brief hierop geantwoord. 
Leontien Brounts vraagt waarom Mevr. M. niet gehoord is alvorens haar te royeren. Bart van Dijk geeft 
hierover uitleg. 
Nico v. Boxtel geeft zijn mening, waar Leontien Brounts, Mike Roberts en Martin Goebbels op reageren. 
Er wordt gevraagd waarom het royement in de Nieuwsbrief is vermeld, Bart legt uit dat dit verplicht is 
volgens de Statuten. Er is in de Nieuwsbrief echter geen naam vermeld, Mevr. M. heeft dit zelf bekend 
gemaakt. De redenen van het royement waren vele, onder andere dronkenschap en het lastig vallen van 
leden, onbetamelijk gedrag en de druppel die de emmer liet overlopen was het verspreiden van een foto 
met tekst, die zeer privé was aan, onder andere een familielid van Nico v. Boxtel, die een openbare 
functie bekleedt. Mevr. M. heeft verzocht om rehabilitatie, terwijl ze wel doorgaat met het lastig vallen van 
mensen. Ze heeft ook nu Bart van Dijk de toegang tot de kaartclub ontzegd, uit hoofde van haar 
zelfbenoemde functie van voorzitter van de kaartclub.  
Jannie Cossee stelt voor om over te gaan tot het volgende agendapunt. 
 
Activiteiten 
Het afgelopen jaar hebben er ca 20 activiteiten plaatsgevonden, die alle naar tevredenheid zijn verlopen. 
Geplande activiteiten. 
Tot dusver zijn alleen de jaarlijks terugkerende activiteiten bekend, de rest moet nog ingevuld worden. 
Suggesties van leden worden graag tegemoetgezien. 
 
Loterij 
Ank de Groot wordt bedankt voor het organiseren van wederom een aantal loterijen, waarvan de 
opbrengst zoals gewoonlijk naar Caritas en de hondenopvang is gegaan. 
 
Financiën 
Hier heeft niemand iets op aan te merken. 
 
Lidmaatschap 
Evenmin enige opmerkingen. 
 
Huishoudelijk Reglement 
Bouke Vollema merkt op dat het bestuur tussen twee vuren zit, en dat het daarom heel goed is dat er nu 
een Huishoudelijk Reglement is opgesteld, maar dat het niet volledig is. Er ontbreekt een hoofdstuk m.b.t. 
sanctieprocedure en het instellen van een kascommissie. Het bestuur zegt toe dat het sanctiebeleid zal 
worden uitgewerkt. Wat betreft het instellen van een kascommissie als voorgesteld door Bouke, reageert 
niemand als er vrijwilligers hiervoor worden gevraagd. 
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Bouke verzoekt tevens om te zorgen voor voldoende vrijwilligers voor de barbecue die jaarlijks op hun 
terrein wordt gehouden, zodat dit in de toekomst net zo vlekkeloos verloopt als tot nu toe het geval is 
geweest, onder leiding van Bart van Dijk. 
Willem v.d. Putten merkt op dat hij nooit de Statuten heeft ontvangen. Hierop wordt geantwoord dat de 
club niet verplicht is deze op de site te zetten, of aan ieder nieuw lid te overhandigen, maar op verzoek 
zullen ze worden toegezonden. 
Het Huishoudelijk Reglement is opgesteld in het Nederlands, omdat het een intern document is, en de 
Statuten zijn in het Spaans omdat dit een officieel document is en de NCT is ingeschreven bij de 
Spaanse overheid. 
Bouke Vollema stelt voor om ter plekke het bestuur volmacht te geven om de genoemde punten aan te 
passen, zodat het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd kan worden.  
Robbert Faber stelt voor om samen met Nico v. Boxtel het Huishoudelijk Reglement aan te passen, dit 
wordt aangenomen. Tevens heeft het bestuur begrepen dat Robbert aan heeft geboden om de Statuten 
naar het Nederlands te (laten) vertalen. 
Wellicht wordt er in maart wederom een Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen om het 
Huishoudelijk Reglement goed te keuren. 
Art. 8.6. dient te worden aangepast met de zin dat het voltallige bestuur aanwezig dient te zijn als er over 
iets gestemd moet worden. 
Het maximale aantal bestuursleden dient ook te worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 
Nico v. Boxtel is bestuurslid met als speciale taak juridisch advies. 
 
Evaluatie boeken uitleen 
Ferdi Michels geeft een overzicht over de boeken uitleen. Zoals het tot nu toe gegaan is, is het 
onbevredigend. Er zijn in totaal 50 boeken uitgeleend, het bij diverse activiteiten meebrengen en 
uitstallen van de boeken is fysiek zwaar en het resultaat weegt niet op tegen het werk. Tevens is 
geconstateerd dat er boeken zonder betaling zijn meegenomen. De opbrengst is bestemd voor de goede 
doelen, waarvoor ook de loterijen worden georganiseerd. 
Hij stelt voor om foto’s te maken van de dozen met boeken, deze op de site te zetten zodat de titels 
zichtbaar zijn en men kan inschrijven op een boek, dat dan meegebracht zal worden bij de eerstvolgende 
activiteit. 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Er zijn meer vrijwilligers nodig voor de activiteiten als barbecue, calçotada, koningsdag etc. Een andere 
mogelijkheid is om betaalde krachten in te zetten, waardoor de prijs wel iets omhoog zal gaan. Hieraan 
wordt de voorkeur gegeven. Bouke weet iemand voor de barbecue en Annemarie Overmaat stelt voor om 
ene Karel Goossens te vragen, hij vraagt € 10 per uur. Zij zal het telefoonnummer van Karel aan het 
bestuur geven. 
 
Aftreden voorzitter 
Voorzitter Bart legt uit, dat hij, nu hij 65 is, wat meer tijd wil hebben voor andere activiteiten en ook de 
beslissing heeft genomen, samen met zijn vrouw, om naar Nederland te verhuizen. Hij is 6 jaar voorzitter 
geweest en 2 jaar vicevoorzitter. 
 
Verkiezing nieuwe voorzitter 
Er is tijdig, in de Nieuwsbrief, gevraagd om kandidaten voor het voorzitterschap. Niemand heeft zich 
verkiesbaar gesteld, waarop het bestuur zelf een kandidaat heeft gezocht. Naar mening van het bestuur 
was Ferdi Michels de meest geschikte persoon hiervoor. Ze hebben in een persoonlijk gesprek Ferdi 
gevraagd of hij hiertoe bereid zou zijn, waarop deze na kort beraad bevestigend heeft geantwoord. 
Ferdi stelt zich voor aan de leden, met een kort verslag over zijn verleden, vervulde functies en 
persoonlijke omstandigheden. 
Hij wordt met meerderheid van stemmen als nieuwe voorzitter gekozen. 
Bart van Dijk neemt afscheid. 
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Rondvraag 
Ferdi en Bart ruilen van plaats. Ferdi bedankt Bart met een aantal anekdotes, die door bestuur en leden 
zijn aangedragen over leuke dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Hierbij ook een 
gedichtje, door Ank gemaakt. 
Lonneke Kupers overhandigt Bart een afscheidscadeau, in de vorm van een voorzittershamer met de 
inscriptie: “NCT 2010 – 2018 Bedankt”, en nog een kleinigheid. Ook Willemien van de Beld wordt niet 
vergeten, zij heeft ook heel veel voor de club gedaan en ontvangt een mooie schaal met kaarsen en een 
cadeautje voor clubhond Flup. 
Hierna is er nog een verrassing voor Ferdi: hij krijgt een voorzittershamer zonder inscriptie. 
Unaniem wordt het voorstel aangenomen om Bart van Dijk erelid te maken. 
Hierop wordt geproost. 
Om er zeker van te zijn dat iedereen zijn zegje kan doen, vraagt Ferdi persoonlijk aan alle leden of zij nog 
iets te berde willen brengen. Hierbij toont hij dat hij de namen van de meeste leden al goed in zijn hoofd 
heeft zitten. Chapeau! 
Martieneke Faber vraagt of Ferdi wel over voldoende ruimte beschikt voor het bewaren van de boeken, 
dit is geen probleem. En de bedoeling is dat de boeken worden uitgeleend en weer teruggebracht, zodat 
de opbrengst steeds naar de goede doelen kan gaan. 
Ferdi zal helaas niet aanwezig zijn bij de barbecue, omdat hij in Nederland verplichtingen heeft, die al 
lang geleden bekend zijn geworden. 
 
De vergadering wordt gesloten 

 


