
Beste leden van HC de Witte Dobber                                         
 
 
 
 
Traditioneel hebben wij de 1e vrijdag van maart onze jaarvergadering. 
Helaas is het dit jaar door de coronaperikelen voor ons, als bestuur niet mogelijk om dit 
verantwoord te organiseren. Daarom hebben wij besloten om dit jaar geen jaarvergadering 
te houden. 
 
Hiervoor in de plaats krijgt u van ons deze nieuwsbrief als lid van HC de Witte Dobber. 
 
 
Als bestuur hebben wij de afgelopen periode de jaarstukken opgemaakt van het seizoen 
2020. Dit betreft de notulen van de jaarvergadering van maart 2020 en het jaarverslag van 
2019/2020. Deze 2 stukken kunt u terugvinden op de website van HC de Witte Dobber.  
Tevens is er een financieel jaarverslag 2019/2020 wat reeds is goedgekeurd door de 
kascommissie bestaande uit de heren Anne Huitsing en Adriaan van der Weg. Als u als lid 
behoefte heeft om dit stuk in te zien dan kunt u dit kenbaar maken via de mail 
(hcdewittedobber@gmail.com) Uiteraard zullen wij bij een toekomstige jaarvergadering nog 
terugkomen op bovengenoemde stukken.  
 
 
Voor wat betreft de bestuursverkiezing is Rene Tuitman aftredend en niet herkiesbaar.  
Ook Erik Huitsing is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. 
Als bestuur willen wij Menno Buist voordragen als nieuw bestuurslid. Wij als bestuur gaan  
er van uit dat dit zonder tegenbericht van jullie als leden goedkeuring heeft. 
Tevens is er nog een bestuursfunctie vacant. 
 
Ook zijn de heren Anne Huitsing en Adriaan van der Weg aftredend als kascommissielid en 
worden zij bedankt voor hun bewezen diensten. De heer Maurice Brugge neemt nu zitting in 
de kascommissie en zijn we dus als bestuur nog op zoek naar een nieuw kascommissie lid en 
reserve lid. 
 
 
Als er officieel weer club-wedstrijden mogen worden gevist in 2021 zullen we jullie hier 
bijtijds van op de hoogte stellen. Voor het overige wensen we jullie ondanks de 
coronaperikelen heel veel visplezier toe dit jaar. 
 

 
 
 
Het bestuur, 
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