
 

 Jaarverslag Algemene Zaken 2019 Afdeling Gelre 

 
Het bestuur bestond uit twee leden, Michel Ebben (wedstrijdzaken) en Frank du 

Bois (Sportzaken) waarbij Frank de taken als voorzitter en penningmeester 

waargenomen heeft. In 2019 werden wij zeer goed ondersteund door 

afdelingsondersteuner Martijn Spithoven. 

Het AB is in 2019 zes maal bij elkaar gekomen om lopende zaken te bespreken 

en voor zover mogelijk nieuwe initiatieven te ontplooien. Daarbij is altijd 

aanwezig onze afdelingsondersteuner. 

 Gezien de zware onderbezetting binnen het bestuur Gelre konden wij onze 

afdeling helaas zelden vertegenwoordigen bij door de NTTB of anderen 

georganiseerde bijeenkomsten.  

Financieel gezien moeten wij constateren dat Gelre helaas weer minder geld 

heeft uitgegeven dan begroot. Dat is al een aantal jaren het geval en is een 

slechte zaak. Na afloop van een boekjaar moet de afdeling het overschot weer 

aan de NTTB afdragen. Veel liever zien wij dat het geld wordt uitgegeven aan de 

activiteiten waarvoor het bestemd is. Helaas blijkt het moeilijk om personen en 

verenigingen te interesseren voor deze activiteiten. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar de vrijwilligers die ook het afgelopen jaar 

weer actief betrokken waren bij diverse werkzaamheden voor onze afdeling. 

Zonder hun  steun  is het niet mogelijk om de noodzakelijkje werkzaamheden 

binnen de  afdeling te kunnen uitvoeren.  

Met als belangrijkste reden een langdurig tekort aan kader is in 2019 gestart met 

het kijken naar de huidige structuur van de afdelingen. Al snel was voor iedereen 

duidelijk dat de afdelingen de huidige organisatie niet kunnen handhaven. Helaas 

werd ook al snel duidelijk dat dit een kwestie van lange adem zal worden.  

Dit verslag is mijn laatste aangezien ik stop met mijn activiteiten voor de 

afdeling Gelre. Drie jaar geleden met veel enthousiasme begonnen, maar helaas 

is het niet geworden wat ik er van verwacht en gehoopt had. Dan kun je lekker 

blijven zitten, maar dat ligt niet in mijn aard.  

 Ik dank mijn collega-bestuurders, commissieleden en afdelingsondersteuner 

voor de fijne samenwerking in de afgelopen drie jaar. 

 

Frank du Bois 

 

 


