
Jaarvergadering Bv Den Overschot 20-01-2014 

 

Aanwezig: Anton Christiaans (voorzitter), Jan de Jong, Mieke Adams, Wendy Verhagen 
(notuliste) Marc Bosma, Silvia Pauly, Reinier Smolders, Esther van Garsel 

 
 
1. Opening 

 
Anton opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Gekeken naar de aanmeldingen van activiteiten zijn de kinderactiviteiten van dit jaar zeer goed 
bezocht. 
 
 
2. Jaarverslag activiteiten 2013 

 
Mieke  neemt de activiteiten van afgelopen jaar door. Een nieuwe activiteit van afgelopen jaar was 
het organiseren van de avondwandelvierdaagse. Ondanks het slechte weer was het een geslaagde 
activiteit, mede dankzij alle vrijwilligers. 
 
 
3. Financieel jaarverslag 2013 

 
Jan neemt het financieel jaarverslag van 2013 en de begroting van 2014 door. 
Het jaar is afgesloten met een positief saldo. Dit jaar is er extra geld binnengekomen door het 
winnen van een extra prijs van de clubkascampagne. Verder heeft de avondvierdaagse ook voor 
extra opbrengsten gezorgd.  
 
 
4. Verslag kascontrole en vaststellen nieuwe kascommissie 

 
De controle is dit jaar uitgevoerd door Reinier Smolders en Sophie van Woerkum. De commissie 
heeft de financiële administratie doorgelopen en het zag er goed uit. Reinier heeft 2 jaar de 
kascontrole gedaan. Volgend jaar zal hij vervangen worden door Esther van Garsel. Sophie mag de 
controle nog een jaar doen. 
 
 
5. Bestuursverkiezing 

 
Mieke treedt af als bestuurslid en secretaris en is niet herkiesbaar. Mieke, bedankt voor je inzet de 
afgelopen jaren. 
Anton treedt af als voorzitter en is herkiesbaar als bestuurslid. Hij wordt unaniem gekozen als 
bestuurslid. Anton, bedankt voor de jaren dat je voorzitter was. We hopen je nog lang als 
bestuurslid te mogen hebben. 
Marc is herkiesbaar maar dan in de functie van voorzitter. Marc wordt unaniem gekozen als 
voorzitter. Succes met deze nieuwe functie. 
Jenny zal de taak als secretaris op zich nemen. 
 



6. Rondvraag 
 
Reinier vraagt of er dit jaar een WK-pool georganiseerd wordt. Ja, deze activiteit staat op de 
activiteitenplanning van 2014. 
 
 
7. Sluiting 

 
Anton bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 


