
Jaarvergadering BV den Overschot   19 januari 2015 
 
Terugblik activiteiten 2014 
 
 
20 januari Jaarvergadering  
Op 20 januari vorig jaar vond de jaarvergadering plaats. Hierbij waren  9 
buurtgenoten waaronder 5 bestuursleden. 
 
29 maart  Zwerfafvalactie  
Aan de zwerfafvalacte in maart hebben 4 volwassenen en drie kinderen 
meegedaan. 
 
21 april Paaseieren zoeken 
De opkomst bij de paasactiviteit was groot. Het weer was goed en de 
kinderen hebben zich goed vermaakt met het zoeken van de eieren. 
 
16-30 april Clubkascampagne  
In april heft de clubkascampagne plaatsgevonden. Op 19 mei was de 
finaleavond van de Rabobank clubkascampagne waarin bekend werd dat we 
81 stemmen hadden gekregen met als opbrengst 268,92 euro. 
 
20-23 mei Wandelvierdaagse 
Afgelopen jaar hebben we voor de tweede keer de wandelvierdaagse 
georganiseerd. Het weer was beter dan de eerste keer. In 2013 hadden we 
125 deelnemers, afgelopen jaar ruim 150. 
Het was geslaagde wandel4daagse, mede dankzij de inzet van de 
vrijwilligers. 
 
12 juni – 13 juli Wk pool 
 
30 augustus Kindermiddag  
Dit jaar  was de opkomst sinds het bestaan van de kindermiddag het grootst 
met 48 kinderen. Ondanks het weer hebben de kinderen een leuke middag 
gehad.  Met dank aan de vrijwilligers die de groepjes begeleid hebben. 
 
30 augustus Buurtfeest 
Op het buurtfeest waren 47 mensen. Het was een gezellige en smakelijke 
avond, waarin we helaas de tombola-zon hebben gemist. 
 
3 oktober Mannenavond 
In totaal 7 mannen hebben onder het genot van een biertje en een hapje een 
geslaagde mannenavond gehad.  
 
31 oktober  Herfstwandeling 
12 buurtbewoners hebben deelgenomen aan de herfstwandeling. De 
wandeling werd afgesloten met een hapje en drankje bij de Buitenman. 
 
21 november Sinterklaas 



Er waren weer veel kinderen uit de buurt gekomen om Sinterklaas en zijn 
Pieten te ontmoeten en een kadootje in ontvangst te nemen 
 
21 december Kerstbrunch 
Tijdens een goed verzorgde kerstbrunch bij Hof Cleijn Mierde konden 17 
buurtbewoners weer eens gezellig bijkletsen.  
 
 
Kraamvisite 
Bij Imke, dochter van  
Janske en Dirk Boerkamp 
 
Versieren huis  jeugdprinses Jikke en adjudant Bas 
 


