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Beste leden en relaties, 
 
In deze extra nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van gebeurtenissen die in de vereniging spelen. 

 
 
Voorzitter Christ Trommar legt zijn functie als voorzitter neer 
 
 
Onze voorzitter heeft om persoonlijke reden besloten zijn voorzitterschap per direct ter beschikking te stellen en uit 
het bestuur te stappen. Wij als bestuur vinden dit jammer, maar respecteren zijn besluit.  
 

Hoe nu verder 
 
We hebben als bestuur besloten om het probleem van het gemis van een voorzitter even binnen het bestuur op te 
lossen. Marc de Groof gaat de honneurs tot aan de ledenvergadering waarnemen. 
Gelukkig zijn er binnen de vereniging mensen die goede ideeën hebben en bereid zijn om het bestuur te komen 
helpen. Daar willen wij mee verder om mee te bouwen aan een TML Dommelstreek dat over 10 of 20 jaar ook nog 
steeds bestaansrecht heeft. In januari nodigen wij een aantal van deze mensen uit om aan te sluiten bij het bestuur. 
Zij zullen meedraaien en  concrete taken krijgen om uit te voeren. Ten tijde van de algemene ledenvergadering in 
april moet duidelijk zijn wie welke post zal gaan bezetten binnen het bestuur of in een werkgroep.  Wij hebben er 
alle vertrouwen in dat het tot het gewenste resultaat zal leiden. 
 

 
 
Even voorstellen, Marc de Groof 
 
Voor diegene die mij nog niet kennen zal ik me even voorstellen; ik ben Marc de Groof, 48 
jaar en woon in Heeze, maar ben geboren op Zesgehuchten. Ik ben nu 18 jaar getrouwd met  
Denise. Binnen en rondom de vereniging kent iedereen  Denise als de jeugdtrainster. Samen 
hebben we 3 zonen. Pieter fietst bij de nieuwelingen en Bas en Dirk fietsen nog bij de jeugd. 
In mijn werkzaam leven werk ik als keurmeester bij Naktuinbouw. Ik voer wettelijke en vrij-
willige keuringen uit voor zo’n 140 laanboom- en vaste plantenkwekers in bijna geheel 
Noord Brabant. Ook  voer ik import en export inspecties uit op alle teeltmateriaal in mijn rayon. Aan sporten kom ik 
te weinig toe, ik ben wel lid van tourclub Heeze, maar met ze mee fietsen komt weinig van. Mijn hobby’s zijn; na-
tuurlijk mijn gezin en  TML Dommelstreek, want ik ben nu bijna 4 jaar bestuurslid en daar steek ik veel tijd in. Ook 
monteer ik graag muziek voor uitvoeringen van (dans-) acts en bijvoorbeeld voor de wagens van de Brabantse Dag. 
Ik weet nog niet of ik gelukkig ga worden van de taak interim-voorzitter, maar ik denk wel te weten wat de club nu 
nodig heeft.  
 
Voor nu wens ik jullie een gezellige jaarwisseling  en ik zie jullie graag op de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. 
 
Marc de Groof 
Interim-voorzitter TML Dommelstreek. 
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