
Jaarvergadering buurtvereniging Den Overschot  23-1-2012 

 

Aanwezig: Anton Christiaans (voorzitter), Mieke Adams (notulist), Jan de Jong, Marc Bosma. Jenny 

Paridaans, Sandra van de Sande, Janske Boerkamp, Reinier Smolders, Inge van Woerden, Hans Cusell, 

Digna Cusell, Hui Van Merckx 

 

1. Opening 

Anton heet alle aanwezigen welkom.   

In financieel opzicht is 2011 een goed jaar geweest voor de vereniging door de diverse extra 

inkomsten die zijn binnengekomen. Wat betreft de activiteiten die georganiseerd  zijn in het 

afgelopen jaar hebben we veel positieve reacties ontvangen. 

 

2. Jaarverslag activiteiten 2011 

 

3. Jaarverslag penningmeester 2011 

We hebben het jaar afgesloten met een positief saldo.  Het bedrag dat gewonnen is bij 

Kempen FM is nog niet in het overzicht vermeldt, omdat het pas in 2012 op de rekening is 

gestort. 

Hans vraagt waar de kosten voor het bestuur naar toe gaan. Jan antwoordt dat er jaarlijks 

een etentje georganiseerd wordt voor de bestuursleden en dat er afgelopen jaar 3 

bestuursleden hun functie hebben neergelegd. Voor hen zijn afscheidscadeautjes gekocht. 

 

4. Kascommissie 

De kascontrole is dit jaar verzorgd door Janske Boerkamp en Esther van Garsel. Ze hebben 

geen ongeregeldheden gezien tijdens de controle. De financiën zien er goed verzorgd uit. 

Esther heeft nu 2 jaar deelgenomen aan de kascommissie. Zij zal volgend jaar vervangen 

worden door Reinier Smolders. Janske zal ook nog een jaar de kascontrole voor haar 

rekening nemen. 

 

5. Bestuursverkiezing 

Sandra van de Sande: aftredend, niet herkiesbaar 

Jenny Paridaans: aftredend, herkiesbaar 

Anton bedankt Sandra voor haar actieve inbreng van de afgelopen jaren. 

Jenny wordt unaniem door alle aanwezigen herkozen. 

Helaas hebben we geen aanmeldingen ontvangen voor nieuwe bestuursleden. We zullen het 

komende jaar blijven lobbyen om toch minimaal 1 extra bestuurslid te werven. 

Hans vraagt waarom we graag 6 tot 7 personen in het bestuur willen? Anton antwoordt dat 

het prettig is om met zoveel personen te zijn om de organisatie van de diverse activiteiten te 

kunnen verdelen in subgroepen. 

 

 



6. Rondvraag 

- Hans geeft zijn complimenten aan de buurtvereniging; hij vindt dat het een goed 

georganiseerd geheel is. 

- Hui Van vraagt zich af wat het met zich meebrengt om bestuurslid van de vereniging te zijn. 

Na een korte uitleg, geeft zij aan dat zij toch interesse heeft om toe te treden tot het bestuur. 

Er wordt meteen een stemming gehouden en Hui Van wordt unaniem verkozen tot 

bestuurslid. Anton heet haar van harte welkom in het bestuur. 

- Mieke geeft aan dat de inkomsten uit de speelgoedbeurs steeds verder terugvallen. Binnen 

het bestuur is al eens nagedacht over andere activiteiten om de kas te spekken. Mieke vraagt 

zich af of een van de aanwezigen ideeën heeft. Ze  geeft aan dat het bestuur gedacht heeft 

aan andere activiteiten, bijvoorbeeld spullen verkopen tijdens de garagesale. Nadeel is dan 

dat de buurtvereniging na afloop met de restantspullen zit en het kost ook weer geld om dat 

naar de stort te brengen. Digna geeft aan dat de speelgoedbeurs misschien uitgebreid kan 

worden met extra activiteiten, een springkussen, poffertjeskraam etc. Janske oppert om de 

duur van de beurs (nu 2 uur) te verlengen.  

7. Anton vertelt dat er dit jaar geen jeugdactiviteit is georganiseerd voor de oudere jeugd. Er is 

2 keer een oproep gedaan in de nieuwsbrief om ideeën voor een activiteit aan te dragen, 

maar daar is geen reactie op gekomen. Inge denkt dat deze doelgroep liever activiteiten 

onderneemt met hun eigen vrienden en geen behoefte heeft aan georganiseerde activiteiten 

binnen de buurt. Reinier stelt voor om eenmalig een tienerbal te organiseren voor alle jeugd 

uit Lage Mierde (en evt omgeving). Als er entree gevraagd wordt, is dit meteen een extra 

bron van inkomsten voor de vereniging. 

 

8. Sluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.  


