
De 19e Jaarvergadering alweer. 
 
Bingelrade, 8 oktober 2009  
 
Geacht Gildelid, 
 
Onder een stralende strakblauwe hemel bezochten wij Erasmus’ laatste hoop in bange dagen. Er 
wordt wel eens beweerd dat je het weer krijgt dat je toekomt, maar dat is wel een beetje 
ijdel…..ofschoon wij dit jaar kunnen terugblikken op een aantal goed geslaagde activiteiten. Houden 
zo.  
Met die gedachte nodigen wij je uit voor alweer de 19e jaarvergadering. Deze keer wordt die 
gehouden in “Oos Hoeskamer”. Hebben jullie overigens het naambord, dat Sjang gemaakt heeft, 
reeds gezien? Zo nee, dan is dat een extra reden om te komen. Wij moeten het bord namelijk nog 
inwijden!!!!!  
Daarnaast doen wij dan ook nog zo’n beetje vergaderen. Je weet wel, overleg met dat akelig 
dictatoriale bestuur, dat jullie maar telkens weer voor haar karretje weet te spannen en daarbij met 
droge ogen beweert ook nog democratisch te zijn. Maar allez, het is niet anders en je weet dat 
iedereen ruimschoots aan zijn trekken komt tijdens de uitgebreide rondvraag. Overigens, ter 
voorbereiding op deze bijeenkomst wordt nog iets meer van je verwacht, n.l. vooraf een beetje 
nadenken hoe wij ons twintigjarig bestaan gaan vieren en……. kunnen bekostigen!!!!!  
Voor het origineelste idee hebben wij een prachtige prijs in petto, maar het moet wel uitvoerbaar 
zijn. Wir sind gespannt wie ein Regenschirm!!!! 
 
Het programma van vrijdag 16 oktober a.s.: 
 
20.00 uur Verzamelen in “Oos Hoeskamer” en tot 
20.30 uur Moed indrinken, schouderklopjes, laatste tactieken doornemen, intriges voorbereiden….. 
20.30 uur Opening door de voorzitter a.i. 
20.32 uur Lotgevallen van het BMG door onze eigen Wiel. 
20.37 uur Financiële State of the Union door Sjang en bedanken van kascommissie a.i. 
20.38 uur Aanvang rondvraag, instellen stemcommissie a.i. en aanstellen nieuwe kascommissie a.i. 
20.38”.30’ uur Einde rondvraag 
20.39 uur Sluiting door de voorzitter a.i.  
 
P.s. Na de vergadering kunnen zinnige voorstellen de overige, nog niet geacteerd hebbende, 
bestuursleden in het welbekende oor gefluisterd worden. (voor alle duidelijkheid, dat zijn Gerard, 
Peter, Jaap en Jos) 
 
Daarna kan er weer ge-netwerkt worden, soep gegeten worden, gezellig bij elkaar gezeten worden, 
goede voornemens gemaakt worden, nette moppen verteld worden, nog DVD’s gekocht worden en 
om 11.45 uur naar huis gegaan worden……… Uiteraard kun je bij dat alles ook nog wat drinken. 
 
“Ja ja, nee nee, je kunt beter door God geloofd worden dan door de mensen” (vrij, naar ik dacht, van 
Kortooms) 
 
Het bestuur a.i. 
 
(Deelname aan evenementen van het Bingelraads Mannen Gilde geschiedt voor eigen risico) 


