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Algemene Leden Vergadering
Op 6 april j.l werd de eerste MDBC Algemene
Ledenvergadering gehouden. In totaal waren 18 leden
op de vergadering aanwezig. De belangrijkste besluiten
die tijdens de vergadering werden genomen zijn:

1e

De Membership Committee
zal worden uitgebreid met de
leden Herman de Haas en
Herman Rijks.

2e

Het aannemen van nieuwe
leden zal stringenter gaan
plaats vinden. In het kort komt dit
op het volgende neer: Een kandidaat
lid zal door twee leden van de MDBC
moeten worden voorgedragen bij het
bestuur. Het bestuur brengt de leden
hiervan op de hoogte.
Indien bij het bestuur, binnen een
periode van drie weken, geen
gegronde bezwaren tegen het

Bijzondere bijeenkomst
op 4 mei a.s.
Gastspreker
deze middag
zal zijn
Dr. Angélique
van den Belt
(M.D.Ph.D.).
Angélique van
den Belt
studeerde aan
de Rijksuniversiteit van Groningen en deed
in 1990 haar arts-examen. In 1998
promoveerde (graad van doctor)
zij aan de UVA met haar
proefschrift: “Clinical Decisions in
patients with thromboembolism”.
Zij heeft vele publicaties op haar
naam staan o.a. in: Journal of
Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry en The New England
Journal of Medicine, Thrombosis
and Haemostasis.
Het thema van haar presentatie
zal zijn “Wat is Functionele en
preventieve Geneeskunde en de
gevaren van zelf dokteren met
vitaminen, overige supplementen
en diëten”.
Gelet op de hoge informatieve
waarde van deze presentatie heeft
het bestuur gemeend om ook de
echtgenotes / partners van
onze leden voor deze bijeenkomst
uit te nodigen. Ook een klein
aantal personen van buiten de
MDBC zijn voor deze middag door
het bestuur uitgenodigd. Lokatie:
Hotel Puente Romano. Aanvang:
13:00u. Einde van de bijeenkomst
om ± 15:30u.

lidmaatschap binnen zijn gekomen
zullen twee leden van de
Membership Committee een
kennismakingsgesprek met het
kandidaat lid hebben. Bij positief
advies zal het kandidaat lid voor de
eerstvolgende bijeenkomst worden
uitgenodigd. Men wordt pas
beschouwd als lid nadat de
verschuldigde contributie is betaald.

3e

Tom van Wees zal als
“vocal” de penningmeester
terzijde staan; in het bijzonder t.a.v.
“inning achterstallige contributie”
Helaas is gebleken dat dit nodig is!

De eerste “Marbella
Dutch Haring Party”
op 4 juni a.s.
De organisatie voor dit MDBC-event
is in handen gegeven van Top
Events het evenementen buro dat
recentelij ook het ABN-AMRO Zuid
Spanje Golf Trophy tournooi met
groot succes organisserde. Helaas
heeft een aantal leden hun eerder
getoonde belangstelling om de
Haring Party te sponsoren weer
ingetrokken. Daaraantegen zijn
er ook leden die zich alsnog
enthousiast als sponsor hebben
aangemeld zodat wij er vanuit
mogen gaan dit evenement met
een “sluitend budget” georganiseerd
kan worden

Rienk Kamer
bij de MDBC.
Het bestuur heeft het genoegen u te
kunnen berichten dat de heer Rienk
Kamer zich
bereid heeft
verklaard om op
5 oktober a.s.
als gastspreker
bij de MDBC
bijeenkomst
aanwezig te
zijn. Over deze
bijzondere
bijeenkomst van de MDBC volgen
binnenkort nog nadere
mededelingen. Vast staat nu al dat
ook op deze bijeenkomst van de
MDBC partners en/of echtgenotes
van harte welkom zijn. Het bestuur
adviseert u om deze dag reeds nu in
uw agenda vrij te houden.

4e

De vergadering heeft de
penningmeester
geauthoriseerd over te gaan op een
“automatische incasso” van de
verschuldigde contributie.

5e

Leon Schouten zal als
“vocal “de voorzitter terzijde
staan terzake de organisatie van
“special events” en “fundraising
zaken” alsmede voor “MDBC
communicatiezaken” (bijv. MDBC
Nieuwsbrief).

6e

Leden die -zonder opgave
van een gegronde reden
vooraf- meer dan vier keer absent
zijn geweest op de maandelijkse
bijeenkomsten, zullen van de
ledenlijst worden verwijderd.

Afmeldingen.
De volgende leden hebben hun
lidmaatschap van MDBC opgezegd:
Martin van der Velde en Sun van
den Brande.

Agenda
Dinsdag 4 mei
Bijzondere Maandelijkse Bijeenkomst MDBC, Hotel Puente
Romano. Aanvang 13:00 uur!
Gastspreker:
Dr. Angélique van den Belt.

Vrijdag 4 juni
Eerste “Marbella Dutch Haring
Party”, Hotel Puente Romano.
Aanvang 17:00 uur.

Juli en augustus:
Zomerreces

Dinsdag 7 september
Eerste bijeenkomst na het
zomerreces.

Dinsdag 5 october
Bijzondere Maandelijkse
Bijeenkomst met als gastspreker: Rienk Kamer.
Vormgeving T&M Design Group BV,
Marbella/Hilversum

