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Beste MGTTO-ers, 
 
Aan alle goede dingen komt een eind. 
Met een grote opkomst van de regioleden en in aanwezigheid van het voltallige bestuur van de 
MGTTO Holland zijn Henk van Leeuwen en John Verharen afgelopen donderdag tijdens de 
jaarvergadering afgetreden als regiobestuur. 
Na ruim 10 jaar lang de kar van de regio Brabant Zeeland getrokken te hebben, gaan ze het wat 
kalmer aan doen, en hebben ze het stokje aan een nieuwe ploeg overgedragen. 
Bij handopsteken zijn de opvolgers van dit illustere duo goedgekeurd, Walter Jacobs als voorzitter, 
Adrie Sars voor de financiën, en Hans Elias als ondersteuning. 
 
Henk gaf in zijn openingswoord een korte schets van hoe het allemaal begon, en daarna was het 
woord aan Huib Bruijstens die, na enige discussie met een onwillig scherm, in een ruim geïllustreerd 
betoog de afgelopen 10 jaar met ons doornam en alle hoogtepunten nog eens aanstipte. 
Natuurlijk waren er de nodige huldeblijken, waarbij vooral de door Jan Mimpen in noeste huisvlijt 
vervaardigde trofeeën een onuitwisbare indruk maakten, en niet alleen bij Henk en John! 
Henk had het dan ook even te kwaad bij zijn dankwoord. 
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Patrick Roosen zwaaide namens het MGTTO-bestuur Henk en John uitgebreid lof toe voor hun 
vasthoudendheid en de onvermoeibare inzet om de regio Brabant Zeeland te maken wat het nu 
geworden is. 
Na voorstelling van het nieuwe bestuur door Patrick was het tijd voor een drankje, waarna Walter 
Jacobs het woord nam om de plannen voor het komend jaar toe te lichten. 
 
 

 
 
 
 
De rondvraag leverde de complimenten op voor de prachtige presentatie door Huib Bruijstens. 
 
Rest ons nog om alle aanwezige leden en het bestuur van de MGTTO te bedanken voor hun 
aanwezigheid en inbreng, en vooral Bea en Harry van Grinsven voor hun gastvrijheid, en Rosemarie 
Habraken voor het ter beschikking stellen van de foto's.  
 
 
Groetjes, 
Walter, Adrie en Hans   


