
Datum: 12 februari 2020

Van: Ton Benders

Aan: Leden BCK

Betreft: Notulen jaarvergadering BCK 2020

1. Opening:

Tom opent voor de laatste maal de vergadering en heet ieder een harte welkom. Het 

is een bijzondere bijeenkomst, want er vindt een bestuurswisseling plaats.

De BCK staat stil bij het overlijden van Ernst Paardekoper in 2019. Ernst Paardekoper 

was voorzitter BCK van 1966 – 1999 (33 jaar!).

2. Notulen

De notulen zullen per email worden verstuurd en komen op de website.

3. Financieel jaarverslag

Aan de hand van enkele sheets op het scherm legt Ilse de status van de begroting 

toe.

Die ziet er goed uit; de BCK heeft een gezond vermogen. Het lidmaatschap blijft 

€25/jaar.

De kascommissie 2019 heeft de begroting gecontroleerd en goedgekeurd. De 

kascommissie 2020 zal bestaan uit Peter van de Oetelaar en Roel Schuil.

Er is voldoende geld in kas en daarom wordt besloten om een beamer aan te 

schaffen (Ton). Gevraagd zal worden of deze permanent in een gesloten kast in het 

Rode Kruis gebouw kan blijven (Ton).

4. Bestuur

Na 21 jaar vindt Tom Gribnau de tijd gekomen om de voorzittershamer (letterlijk) 

over te dragen aan Edwin Kellenbach. Dit komt niet als een verrassing, Tom had deze

beslissing al in 2019 genomen. Tom licht toe dat hij de afgelopen 21 jaar met grote 

voldoening en met veel plezier de BCK geleid heeft. Nu hij nog in goede gezondheid 

is kan hij zich nu richten op andere vrijetijdsbestedingen. 

Edwin neemt zoals gezegd de voorzitters hamer over. Deze hamer is nog een gift van

de kring Eindhoven.

Edwin richt een persoonlijk woord tot de scheidende voorzitter en roemt zijn 

vermogen om elke keer weer boeiende sprekers uit te nodigen. Recente 

hoogtepunten waren de avond met Prof. Feringa, vorig jaar januari en de viering van 

65 jaar BCK met een boottocht naar Veghel.



Ook bij de KNCV waren zijn activiteiten niet onopgemerkt voorbijgegaan, en 2 jaar 

geleden werd Tom geëerd als Lid van Verdienste.

Van de BCK krijgt Tom het erelidmaatschap overhandigd in de vorm van een pen met

inscriptie. Bloemen zijn er van Ilse. Tot slot wordt Tom nog uitgenodigd voor een 

etentje met het bestuur.

Ook Jan Buis en Kees Pijnenburg, die de afgelopen jaren de zaal voorbereiden en 

weer opgeruimd achterlieten, dragen hun taken over. Beiden worden door Edwin 

bedankt voor hun inzet en ze krijgen een fles wijn en een boekenbon van de BCK en 

Tom biedt beiden een diner aan. De taken zullen voortaan  uitgevoerd worden door 

Jan Louwes en Cor Arts. 

De KNCV was tijdens deze ALV aanwezig en vertegenwoordig door Frans Koeman 

(interne relaties) en Jeroen Cornelissen (voorzitter). Zij dankten Tom voor alles wat 

hij voor de BCK en de KNCV gedaan heeft en ze boden hem bloemen aan.

5. Bestuur

Het bestuur is nu als volgt:

Voorzitter: Edwin Kellenbach

Secretaris: Ton Benders

Penningmeester: Ilse Jöbses

Lid: Cor Arts

6. Rondvraag

Ton meldt dat de meeste leden hun lidmaatschap bevestigd hebben en dat het 

ledenaantal op ca. 65 zit. Enkele leden moeten nog reageren.


