
Jaarvergadering	  buurtvereniging	  Den	  Overschot	  	  

Datum:	  14-‐01-‐2013	  
Lokatie:	  De	  Ster	  
Aanwezig:	  Anton	  Christiaans,	  Jenny	  Paridaans,	  Marc	  Bosma,	  Mieke	  Adams,	  Wendy	  Verhagen,	  Digna	  
Cusell,	  Janske	  Boerenkamp,	  Reinier	  Smolders,	  Rien	  Verspaandonk,	  Sophie	  van	  Woerkom,	  Wiljan	  
Paridaans,	  Marie	  Claire	  Maille,	  Jeroen	  van	  Rooy	  

1. Opening	  door	  voorzitter	  
de	  buurtvereniging	  heeft	  een	  goed	  jaar	  gehad,	  zowel	  financieel	  als	  wat	  betreft	  de	  
activiteiten.	  Er	  zijn	  extra	  kosten	  gemaakt	  in	  verband	  met	  het	  30-‐jarig	  jubileum,	  wat	  gevierd	  is	  
door	  het	  organiseren	  van	  een	  familiedag	  	  én	  door	  extraatjes	  op	  de	  kindermiddag	  en	  
barbecue.	  Helaas	  is	  2012	  ook	  een	  jaar	  met	  een	  zwart	  randje	  in	  verband	  met	  het	  overlijden	  
van	  Esther	  Kuppens.	  

2. Jaarverslag	  activiteiten	  door	  secretaris	  
zie	  bijlage	  

3. Financieel	  jaarverslag	  door	  penningmeester	  
zie	  bijlage	  

4. Verslag	  kascontrole	  +	  benoemen	  nieuwe	  commissie	  
De	  controle	  is	  dit	  jaar	  uitgevoerd	  door	  Janske	  en	  Reinier.	  
Toelichting:	  De	  donaties	  die	  we	  dit	  jaar	  hebben	  ontvangen	  zijn	  afkomstig	  van	  de	  actie	  van	  
Kempen	  FM	  en	  van	  de	  clubkascampagne.	  De	  ‘diversen’	  bij	  uitgaven	  zijn	  onder	  andere	  de	  
aanschaf	  van	  een	  nieuwe	  tent,	  kosten	  voor	  de	  Kamer	  van	  Koophandel,	  kosten	  voor	  de	  
website.	  Daarnaast	  hebben	  we	  een	  verzekering	  voor	  de	  buurtvereniging	  afgesloten,	  zodat	  in	  
het	  geval	  van	  schade	  de	  bestuursleden	  niet	  hoofdelijk	  aansprakelijk	  kunnen	  worden	  gesteld.	  
Ondanks	  de	  extra	  gemaakte	  kosten	  hebben	  we	  het	  jaar	  afgesloten	  met	  een	  positief	  saldo.	  
Volgend	  jaar	  zal	  het	  wel	  nodig	  zijn	  om	  extra	  op	  het	  budget	  te	  letten,	  mede	  omdat	  verwacht	  
wordt	  dat	  de	  inkomsten	  van	  de	  clubkascampagne	  lager	  zullen	  uitvallen.	  
De	  kascommissie	  geeft	  aan	  dat	  ze	  samen	  met	  de	  penningmeester	  de	  financiële	  administratie	  
hebben	  doorgelopen	  en	  dat	  het	  er	  keurig	  verzorgd	  uitzag.	  
Janske	  wordt	  bedankt	  voor	  haar	  inzet.	  Reinier	  zal	  volgend	  jaar	  nogmaals	  in	  de	  kascommissie	  
deelnemen,	  samen	  met	  Sophie	  van	  Woerkom.	  

5. Bestuursverkiezing	  
Jan	  de	  Jong	  en	  Mieke	  Adams	  zijn	  beide	  aftredend	  en	  verkiesbaar.	  Wendy	  Verhagen	  heeft	  zich	  
als	  nieuw	  bestuurslid	  aangemeld.	  	  Alle	  drie	  worden	  door	  de	  aanwezigen	  unaniem	  her-‐/	  
gekozen.	  
Anton	  bedankt	  Jan	  en	  Mieke	  voor	  hun	  inzet	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  en	  hoopt	  dat	  ze	  ook	  de	  
komende	  jaren	  weer	  vol	  enthousiasme	  aan	  de	  slag	  gaan	  in	  het	  bestuur.	  Daarnaast	  wordt	  
Wendy	  verwelkomd	  binnen	  het	  bestuur.	  

6. Rondvraag	  
Anton:	  heeft	  iemand	  van	  de	  aanwezigen	  nog	  input/ideeën	  voor	  leuke	  activiteiten	  voor	  2013?	  
Rien	  geeft	  aan	  dat	  Christian	  Swanen	  op	  het	  Mispeleind	  diverse	  activiteiten	  aanbiedt,	  zoals	  
paintbal,	  kruisboogschieten	  etc.	  Jeroen:	  bij	  de	  organisatie	  van	  een	  activiteit	  kan	  misschien	  
gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  het	  gildeterrein/-‐gebouw?	  Wiljan	  geeft	  aan	  dat	  de	  soms	  lage	  
opkomst	  bij	  activiteiten	  vaak	  niet	  het	  gevolg	  is	  van	  het	  soort	  activiteit,	  maar	  dat	  het	  gewoon	  
lastig	  in	  te	  plannen	  is	  in	  vaak	  toch	  al	  overvolle	  agenda’s.	  Anton	  vertelt	  dat	  het	  idee	  is	  



geopperd	  om	  elk	  jaar	  een	  mannen-‐	  én	  vrouwenavond	  te	  organiseren.	  Het	  bestuur	  gaat	  er	  
over	  nadenken	  of	  dat	  inpasbaar	  is	  in	  de	  planning.	  
Jan:	  zijn	  er	  ideeën	  onder	  de	  aanwezigen	  om	  activiteiten	  te	  organiseren	  die	  geld	  kunnen	  
opbrengen	  (om	  op	  die	  manier	  de	  contributie	  en	  de	  eigen	  bijdragen	  laag	  te	  kunnen	  houden)?	  
Ideeën	  die	  geopperd	  worden	  zijn	  oa	  met	  een	  kraam	  op	  de	  jaarbeurs	  staan	  (bijv	  cupcakes	  
verkopen)	  of	  deelnemen	  aan	  de	  garagesale	  met	  een	  gezamenlijk	  verkooppunt	  op	  de	  
speelweide,	  gecombineerd	  met	  een	  horecapunt	  (koffie,	  chocomel,	  ranja,	  koeken/wafels,	  
etc).	  
Digna:	  de	  seniorenbrunch	  was	  in	  2012	  niet	  handig	  gepland.	  Het	  weekend	  voor	  kerst	  zit	  vaak	  
al	  vol	  met	  familiebezoekjes	  en	  ook	  ONA	  heeft	  dan	  zijn	  kerstconcert.	  Bestuur:	  volgend	  jaar	  
wordt	  hier	  rekening	  mee	  gehouden.	  
Janske	  wil	  als	  vrijwilliger	  meehelpen	  bij	  de	  wandelvierdaagse.	  Ook	  Sylvie	  Bosma	  en	  
MarieClaire	  melden	  zich	  bij	  deze	  aan.	  Rien	  Verspaandonk	  heeft	  al	  eerder	  aangegeven	  dat	  hij	  
ook	  dit	  jaar	  wil	  doorgaan	  met	  het	  ondersteunen	  bij	  de	  w4d.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  er	  veel	  
vrijwilligers	  nodig	  zijn.	  Verder	  kunnen	  we	  dit	  jaar	  al	  eenvoudig	  enkele	  kleine	  aanpassingen	  
doorvoeren,	  bijvoorbeeld	  het	  promoten	  van	  de	  digitale	  inschrijvingen,	  aanvinken	  wel/geen	  
lintje	  na	  afloop,	  promotie	  via	  De	  Uitstraling,	  op	  minicampings,	  weekbladen,	  bij	  winkels	  
buitendorps,	  bij	  andere	  wandelactiviteiten	  etc).	  

7. Sluiting	  door	  voorzitter	  
Alle	  aanwezigen	  worden	  hartelijk	  bedankt	  voor	  hun	  komst	  	  en	  uitgenodigd	  om	  op	  kosten	  van	  
de	  vereniging	  een	  drankje	  te	  nuttigen	  aan	  de	  bar.	  


