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Aanwezig: Ferdi, Leny, Lonneke, Ank en Martin en 16 leden 
 

Locatie: Restaurant Club Maritim, Torredembarra 

 

Opening en aanstelling nieuw bestuurslid. 

Voorzitter Ferdi Michels opent de vergadering met een welkomstwoord en verklaart 

de reden waarom deze vergadering gehouden moest worden. Nico heeft zich 

teruggetrokken uit het bestuur, waardoor een vacature is ontstaan. Op het verzoek 

van het bestuur om zich aan te melden als kandidaat-bestuurslid heeft alleen 

Robbert Faber gereageerd. Ferdi verzoekt Robbert om op te staan, zodat men weet 

om wie het gaat. 

Ferdi legt uit dat dit volgens de statuten geen geldige vergadering is, omdat die 

tenminste twee weken tevoren aangekondigd dient te worden, hetgeen in dit geval 

niet mogelijk was i.v.m. het feit dat Martin tijdelijk stemrecht heeft gekregen, 

maar slechts beperkte tijd beschikbaar was.  

Tevens is op 11 november de puzzelrit gepland, waardoor haast was geboden.  

Niemand maakt bezwaar tegen deze vergadering onder deze voorwaarden. 

Robbert Faber stelt zichzelf voor door een korte samenvatting van zijn 

familiesituatie, zijn arbeidsverleden en activiteiten in het verenigingsleven, te 

geven. 

Het voorstel voor zijn aanstelling als bestuurslid wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

De statuten zijn vertaald van het Spaans naar het Nederlands door samenwerking 

van Robbert Faber, Nico van Boxtel, Willem v.d. Putten en Hans Engelman. 

Veranderingen in de statuten zijn hierin niet mogelijk, omdat het een officieel 

document betreft. En de vertaling slechts dient om intern gebruikt te worden als 

leidraad voor de leden. Mochten er wijzigingen in de oorspronkelijke Spaanse tekst 

worden voorgesteld, dan wordt dit een kostbare zaak. De Club heeft al 8 jaar goed 

gefunctioneerd met deze statuten, dus er wordt overeengekomen dat er geen 

wijzigingen in zullen worden aangebracht. 

 

Het huishoudelijk reglement is door een misverstand nog niet helemaal gereed. 

In de jaarlijkse ledenvergadering in 2019 moet dit door de leden worden 

goedgekeurd. Het huishoudelijk reglement heeft geen wettelijke basis. 

Ferdi stelt voor om het huishoudelijk reglement in deze vorm te volgen totdat het 

definitieve reglement klaar en goedgekeurd is. 

Rondvraag 

Robbert Faber: Als iemand opmerkingen of voorstellen heeft met betrekking tot 

de vertaling van de statuten, dan vernemen wij dit graag.   
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Jan Maussen: vraagt of het mogelijk is om naamkaartjes te maken om tijdens de 

activiteiten te dragen, zodat iedereen weet wie wie is. Dit voorstel wordt 

aangenomen, hoewel Ben Stefanon ertegen is, gezien het beperkte aantal leden. 

Waarop Ferdi antwoord dat het geheugen van onze leden met de jaren wat minder 

wordt, dus dat hij het wel een nuttig voorstel vindt. Hier is men het mee eens. 

 

Sluiting 

Omdat er verder geen vragen of voorstellen meer zijn, sluit de voorzitter de 

vergadering. 

 

 

 

  

 


