
 

 Jaarverslag over verenigingsjaar 2022 
 

 

Op 1 januari 2022 was het ledenaantal 300 en op 31 december 2022 hadden we 311 leden een 

toename van 11 leden is 4 % Per januari 2023 hebben zich 8 leden afgemeld momenteel 303 

leden waarvan 83 dames en 220 heren. 

 

Bestuur en commissies in het verenigingsjaar 2022 

Bestuur: 

Hans Nijssen   voorzitter 

Mieke Nijssen   secretaris  

Romald Peeters             penningmeester 

Mia Hendrix   lid  

Harry Schoenmakers  lid 

 

De Commissies en hun leden per 31 december 2022 

 

HaReCo 

Truus Beumers, Henk Beljaars, Franklin van Duijn, Jan Beumers en Hans Nijssen 

(afvaardiging namens bestuur). 

 

WeCo 

Harrie Schoenmakers (vz), Han Orbons, Annemiek Gielen, Berdi Harbers overleden op 15 

november, Franklin van Duijn, Jan Dequelle en Huub Hendriks. 

 

Commissie Lief en Leed 

Mia Hendrix, diverse leden werd een warm hart toe gedragen tijdens hun ziekte. 

 

Jeugdcommissie 

Bert Timmermans (vz) , Peter Vluggen Sjef Beumers en Hans Nijssen (afvaardiging namens 

bestuur). 

 

De kascontrolecommissie 

Jan van Brakel en Peter Fleuren, reserve lid Herm Vanlier  

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur vergaderde 7 keer. 

De voorzitter en secretaris hebben 4 maal vergaderd met Kapèlkeshof. 

De voorzitter en team Kapèlkeshof hebben deelgenomen aan een overleg met alle 

verenigingen in Grashoek met als onderwerp samenwerking in de toekomst 

 

 

 



AED 

15 leden namen in 2022 deel aan de herhalingsles AED. 3 leden hebben de AED-reanimatie 

cursus gevolgd in totaal zijn er19 actieve AED-leden. 

Ook voor 2023 staat deze cursus weer op het programma. 

 

15 jarig bestaan. 

Is gevierd op 17 juni met een mooie feestavond, de jubileum wedstrijd gepland op 18 juni is 

wegens de extreme hitte verplaatst naar 12 november met 70 deelnemers een prachtige 

middag ter afsluiting van ons 15-jarig jubileum 

 

Jubileumcommissie 

Albert Bos, Frans Bergmans, Koen van Herk, Lea Sliepen en Mirjam Arnoldussen 

 

Dank-je-wel-middag.  

Op 25 november werd een golfmiddag georganiseerd met bestuur en commissies om iedereen 

te bedanken voor hun verdiensten in 2022. Deze middag werd met een etentje afgesloten.  

 

 

De diverse commissies zullen tevens hun verslag over 2022 toevoegen. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


