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Jaarverslag 2017 Club van Honderd
31 december 2017.
Aan het eind van het jaar kijken we nog een keer terug op het afgelopen jaar. Het is
De Club van Honderd ook dit jaar weer gelukt haar doelstelling te verwezenlijken.
Door de financiële inbreng van de leden maar ook door de inspanning van de
bestuursleden is er een goed resultaat tot stand gekomen
We staan stil bij het overlijden dit jaar van ons lid Riek den Boer-Vuurens op 82
jarige leeftijd. Actief bestuurslid van De Club van Honderd van 1998 tot 2013.
Riek was ook een trouw bezoekster aan de concerten van Graafstrooms Fanfare.
In 2017 hebben 3 leden bedankt, maar er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen, nl.
A. v.d. Wal-Nuisarts-Molenaarsgraaf
M. Baan-Hazendonkje-Molenaarsgraaf
P.Stuij-Veehandel-Goudriaan
Dit betekend dat we 2017 beëindigen met 96 leden.
Op 17 februari is er de algemene jaarvergadering geweest. Hierbij waren 12 leden
aanwezig. De vergadering verliep in een prima sfeer.
Bestuursverkiezing: Anie de Visser-van Kleef en Marius de Wit ( secretaris ) werden
bij acclamatie herkozen. Ze bedanken voor het in hen gestelde vertrouwen.
Naast de ledenvergadering zijn er 3 bestuursvergaderingen geweest. Aan de orde
komen o.a.: bespreking van de lopende zaken, worden mogelijkheden bezien voor
extra ledenwerving, de komende zaken worden besproken en de taken verdeeld. Deze
vergaderingen worden wisselend bij een van de bestuursleden thuis gehouden en
verlopen in een prima sfeer.
Tijdens het voorjaarsconcert van GF heeft voorzitter Jan de Bruin van De Club van
Honderd 1 Altsax, 1 Bugel, als ook 1 cheque van € 1000,00 voor de jeugdopleiding
overhandigd aan Graafstrooms Fanfare.
In de periode februari/maart zijn de bestuursleden weer op pad geweest om, naast de
verspreiding van het Clubblad van Graafstrooms Fanfare, ook om de jaarlijkse
contributie te innen. Ook dit jaar mochten we het genoegen smaken om de
contributie van alle leden te mogen ontvangen en hiervoor willen wij U, ook namens
Graafstrooms Fanfare, hartelijke dank zeggen.
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De Club van Honderd heeft meegedaan aan de Clubkas Campagne van Rabobank
Merwestroom. Leden van deze bank konden een stem uitbrengen op hun favoriete
vereniging. We hebben € 169,- ontvangen. Ook in 2018 zullen we weer meedoen.
Namens de Club van Honderd heeft GF op 15 juni een serenade gebracht bij het
afscheid van het huisartsen echtpaar Leo en Els Kaptein. Verhuisd naar Amsterdam.
Ze zijn jarenlang lid geweest van de Club van Honderd.
Namens de Club van Honderd heeft onze voorzitter Jan de Bruin op 4 november
tijdens het Jubileums najaar concert van Graafstroom Fanfare ( 90 jarig bestaan )
1 cheque van € 500,- overhandigd aan GF.
Op maandag 20 november is er een gezamenlijke vergadering geweest met het
bestuur van Graafstrooms Fanfare. Deze werd gehouden in de oefen ruimte van GF in
het voormalig gemeentehuis in Bleskensgraaf. In deze vergadering is in goed overleg
de lopende zaken van beide verenigingen besproken met daarbij een speciale
aandacht voor het financieel gebeuren van beide verenigingen. Ook heeft
Graafstrooms Fanfare hun wensen bekend gemaakt voor het komende jaar. Wat de
club van Honderd zal schenken met het voorjaarsconcert van GF, zal besproken
worden in de bestuursvergadering van De Club van Honderd.
Het bestuur van de Club van Honderd bedankt alle leden voor hun bijdrage en hopen
ook in 2018 weer een dergelijk goed resultaat te behalen net als in 2017. Hiermee zijn
wij dan in staat om Graafstrooms Fanfare weer de nodige financiële armslag te geven.
Opgemaakt te Groot-Ammers, 31 december 2017
Goedgekeurd door het bestuur van De Club van Honderd.
Marius de Wit-Secretaris
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