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Jaarverslag seizoen 2021-2022 
    

Bestuur: 

In de vorige jaarvergadering zijn de 2 vacatures in het bestuur opgevuld door Hans Hunnekens en Frans Tijssen uit Meijel. Op 

21 september 2021 zijn de functies binnen het bestuur verdeeld. Henny Pijnenburg voorzitter, Wiel Henderikx secretaris en 

reserve wedstrijdleider. Frans van der Velden wedstrijdleider, Frans Tijssen ledenadministratie en webmaster en Hans 

Hunnekens penningmeester.  

 

Leden: 

In het seizoen 2021-2022 per saldo ongeveer gelijk gebleven. 172 leden inclusief 2 ereleden. 

Overleden leden: 12-02-2022 Johan Aalderink 75 jaar De Ankerplaats Grashoek, 01-07-2022 Jac Heeskens 91 jaar SB D’n 

Binger en op 14-07-2022 Hans Zelen 72 jaar SBV Egchel. 

 

Competitie 2021-2022 en Persoonlijke kampioenschappen 2021: 

Voor de start van de competitie 2021-2022 heeft het team 2 van Seniorenvereniging Kepèl zich teruggetrokken. De 

competitie werd gespeeld met 34 teams. Klasse A 11, B 12 en C 11. In verband met het Covid-19 virus heeft het bestuur op 

26-11-2021 helaas moeten besluiten om de competitie na 9 speelronden stil te leggen. In februari 2022 is de competitie 

weer hervat vanaf ronde10. De competitie is verder uitgespeeld. In de klasse B is de beslissing om het kampioenschap in de 

laatste wedstrijd gevallen 

Voor de PK 2021 hadden zich 41 personen aangemeld. Hierna kwamen vrij snel 4 annuleringen. Vanwege het Covid-19 virus 

en de opgelegde beperkingen heeft het bestuur besloten om ook die niet door te laten gaan. 

De wedstrijdleider competitie heeft via e-mail de teamleiders uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor een nieuwe opzet 

van de PK. Hierop zijn geen reacties ontvangen. 

 

Vergaderingen bestuur: 

Het bestuur heeft 9 keer vergaderd. 6 keer bij bestuursleden thuis, 3 keer online via Microsoft Teams. Op 8 maart is in een 

aparte bijeenkomst het concept van de notariële statuten besproken. De voorgestelde wijzigingen zijn daarna door de 

notaris in het definitieve concept verwerkt. 2/3 van het aantal leden dient in de jaarvergadering in te stemmen met het 

definitieve concept. 

op 25 juli is in de onlinebesluitvormingsbijeenkomst het door het ‘Projectteam 3-tallen in de A-klasse’ voorbereide voorstel 

aan de jaarvergadering in stemming gebracht. De meerderheid van het bestuur gaat met de start daarvan akkoord. 

 

Financiën 

Het bestuur heeft besloten om voor het seizoen 2022-2023 de contributie niet te verhogen. De contributie voor de actieve 

leden bedraagt € 9. De ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de contributie. 

 

 

Bestuur SBB Maas en Peel 

Wiel Henderikx, Secretaris  
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