
Verslag ALV BCO locatie Postel Tilligte 7 april 2022 

Welkom door voorzitter Robert ter  Horst 

Terugblik 2021 door RtH 
- Corona; gevolgen en impact op bedrijven en personen 
- Fietsmiddag; mooie middag geweest, goede opkomst en mooie combinatie van 

gezelligheid en locatie 
- ALV Groothuis; goede opkomst en mooie manier om elkaar te leren kennen, wat 

doen we nu precies 
- Subsidie verbetering industrieterrein; Volop aan mee aan de slag. Camera’s zijn 

vervangen, schanskorven zijn geleverd (de eerste staan op de plek). RtH gaat nog 
met Sanderink afstemmen over de juiste plek voor de overige korven. De pollers 
zijn in principe in bestelling via Ronald Arends, maar moet nog eerst duidelijkheid 
komen over aansprakelijkheid bij schade voordat geïnstalleerd wordt. Wordt 
vervolgd. AED hangt bij Agro, code 7631 

- Onderhoud hagen door gemeente opgepakt. Nemen het mee bij onderhoud. 
Reinigen borden geregeld. 

-
Jubileum uitje BCO; Uitleg door Bjorn Lohuis . Heeft kort verteld wat er te gebeuren staat 

- 30 sept en 1 okt 2022 
- Bestemming Tecklenburg Duitsland 

- Vertrek Ootmarsum 13 uur incl aanhang 
- Programma in kort aangegeven 
- Aanmelding uiterlijk op 17 juni (fietsmiddag) 
-

Fietsmiddag; Bjorn Lohuis korte uitleg 

- Vrijdag 17 juni vertrek 15 uur 
- Korte route via Vasse, Springendal naar Ootmarsum 
- Eindpunt de Wal met Jan Vos op de ring-of-fire 
-

Cursussen door RtH: Altijd zelf gedaan. Kost zeer veel tijd. Agere heeft aangegeven dit ook 
te kunnen verzorgen voor BCO, terwijl BCO dan wel aan zijlijn meekijkt welke opleidingen 
worden gedaan en aangeboden. Bestuur neemt dit op met Cindy van Agro. 

Laagsestraat: Uitleg door RtH. Heeft aangegeven dat BCO een zienswijze heeft ingediend. 
Geleerden geven aan dat bij 30 km weg altijd gelijke kruising aan de orde is, dus rechts 
voorrang. Alles blijft dan ook zoals door gemeente voorgesteld. 

Financiën: Uitleg door Steven Luttikhuis. Geen vragen van leden. Kas commissie is langs 
geweest en heeft het huishoudboekje beoordeeld en correct bevonden. Vergadering  
verleend penningmeester decharge. Michel Luft neemt afscheid en Rob Kemperink wordt 
nieuwe kascie lid naast Niels Kampkuiper. 

Bestuurszaken RtH geeft aan dat hij eind van jaar stopt. Is dan 11 jaar voorzitter geweest 
en wil in verband met verandering van werkzaamheden en zijn eigen omstandigheden plek 
maken voor iemand anders. RtH geeft aan dat ook Marloes Kuipers stopt binnen bestuur.  



Ledenwerving: RtH geeft aan dat Evert Groothuis nieuwe leden probeert te werven. Weet 
je niemand die nog geen lid is dan graag bericht aan Evert Groothuis.  
Rondvraag; geen vragen of opmerkingen, afsluiting vergadering 21.00,  

Presentatie Postel: zeer interessant om te zien hoe mooi en straks dit familie bedrijf 
geregeld is. Er werd een interessante rondleiding verzorgd en het is door de aanwezige 
leden zeer gewaardeerd. 


