
Jaarvergadering BV Den Overschot 16-01-2017 
 
 
Aanwezig: Marc Bosma, Jan de Jong, Davina Buster, Peter van Aaken, Janske Boerkamp, Digna 

Cusell, Arie Kerkhof, Marianne Broekmeulen, Wendy Verhagen (notuliste) 
 
 
Opening: 
Marc opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Jaarverslag activiteiten 2016: 
Wendy neemt de activiteiten van afgelopen jaar door. Er stond een nieuwe activiteit op de 
planning, namelijk gezelschapsspellenavond. Deze is helaas niet doorgegaan door de weinige 
aanmeldingen. 
De buurtborrel is op vraag van velen toch weer gecombineerd met een wandeling. 
We hebben als buurtvereniging meegedaan met het toernooi kruisboogschieten van GIlde Sint 
Ambrosius. We hopen dit jaar op nog meer deelnemers uit de buurt. 
 
Financieel jaarverslag 2016: 
Jan neemt het financieel jaarverslag van 2016 en de begroting van 2017 door. 
2016 is afgesloten met een positief saldo. In 2016 zijn 2 nieuwe tenten aangeschaft. Door het 
aantal inschrijvingen zijn de inkomsten van de avond4daagse hoger dan begroot. 
In de begroting voor 2017 is een post ‘diversen’ opgenomen. Dit jaar zal er nieuwe opbergkisten 
aangeschaft worden voor de tenten. Verder wordt gekeken of we nog wat extra’s in de activiteiten 
kunnen doen. 
 
Verslag kascontrole en vaststellen nieuwe kascommissie: 
De controle is dit jaar uitgevoerd door Arie Kerkhof en Harm Verhagen. De commissie heeft de 
financiële administratie doorgelopen en goedgekeurd. Harm heeft 2 jaar de kascontrole gedaan. 
Volgend jaar zal hij vervangen worden door Peter van Aaken. Arie zal de controle nog een jaar 
doen. 
 
Wijzigingen bestuur: 
Jenny heeft per 1 januari haar bestuursfunctie neergelegd. Davina heeft zich beschikbaar gesteld. 
In deze vergadering wordt ze unaniem gekozen tot nieuw bestuurslid. 
 
Te plannen activiteiten 2017: 
Er is het idee geopperd om met de garagesale met een groep bij de speeltuin te gaan zitten met 
de te verkopen materialen. Ook is er geopperd om (met name voor de Hogeweg, Naaldakker en 
Voldersakker) allemaal in hetzelfde jaar mee te doen. Als er op de plattegrond van de garagesale 
meerdere adressen staan zullen er meer mensen naar toe komen. Nu is het zo dat als er een huis 
meedoet, er weinig aanloop is. 
 
Rondvraag: 
- 
 
Sluiting:  
Marc bedankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt de leden uit voor een drankje aan de bar. 



 
 


