
Notulen Jaarvergadering Bv den Overschot  18 januari 2016 
 
Aanwezig: Marc Bosma, Ineke de Jong, Jenny Paridaans, Ankie vingerhoets, 
Esther van Garsel, Henk Vinken, Jan de Jong, Jeroen van Rooy, Wendy 
Verhagen (notuliste) 
 

1. Opening 
 
Marc heet iedereen van harte welkom bij de jaarvergadering 
 
 
2. Jaarverslag activiteiten 2015 en te plannen activiteiten 2016 
 
Marc stelt voor om agendapunt 2 en 5 samen te voegen.  
 
Activiteiten 2015 en vooruitzicht 2016: 

- versieren carnaval: We hebben 3 huizen versierd. Van de Prins, 
Adjudant en de Jeugdprins. Er was hulp gekomen van wat 
buurtgenoten, waardoor we de  klus zo geklaard hadden  In 2016 
zullen we 1 huis versieren (Adjudant Maurice Maas) op 30 januari. 

-  Opschoondag: Ondanks de lage opkomst willen we deze activiteit in 
2016 weer houden op de landelijke opschoondag. Het schoonhouden 
van de wijk vinden we belangrijk. 

- Paasactiviteit: zoals elk jaar was deze activiteit in 2015 weer geslaagd. 
In 2016 zal deze activiteit weer plaatsvinden op tweede paasdag. 

- Avond4daagse: Dit jaar hadden we een groot aantal deelnemers. Bij 
het bestuur en de routecommissie is steeds meer routine in het 
organiseren van deze activiteit. Ook zien we een vaste vrijwilligersclub 
ontstaan. Het is voor de buurtvereniging een goede bron van 
inkomsten. Het bestuur en de routecommissie zijn al weer bezig met 
de voorbereidingen voor de avond4daagse in 2016. 

- Rabobank Clubkascampagne: afgelopen jaar hebben ongeveer zoveel 
als begroot binnengehaald. Elk jaar wordt elke stem minder waard, 
waardoor we meer stemmen zullen moeten krijgen willen we dit bedrag 
in 2016 ook ontvangen. 

- Kindermiddag en buurtfeest: In 2015 is de kindermiddag niet 
doorgegaan vanwege de hitte. De buurtbarbeque is redelijk bezocht. 
We hadden het buurtfeest gepland voor de zomervakantie. Dit is goed 
bevallen. Ook in 2016 zal het voor de zomervakantie plaatsvinden, 
namelijk op 2 juli. 

- Tourpool: Opkomst was niet hoog, maar ook in 2016 zal er een pool 
zijn. Er zal nog bekeken worden of er een EK-pool gehouden wordt. 

- Familiewandeling: Ondanks dat de opkomst niet hoog was, was het 
een geslaagde activiteit die in 2016 ook weer gepland wordt. 

- Buurtborrel: er was een goede opkomst. Het was een gezellige en 
geslaagde avond geweest. Ook in 2016 zal deze activiteit gepland 
worden 

- Sinterklaas: De sinterklaas activiteit was zoals elk jaar weer geslaagd. 
Wel merken we dat de groep kinderen kleiner wordt.  



- Kerstbrunch: er was weer een goede opkomst. Ook deze activiteit was 
zoals vanouds geslaagd en blijft deze in de activiteitenplanning staan. 

 
Een nieuwe activiteit voor 2016 is  de gezelschapspellenavond. Dit is een 
activiteit voor 18+. 
 
Ideeen die vanuit de aanwezigen op de jaarvergadering naar voren kwamen 
zijn: 
 

- Barbeque of een andere activiteit op nationale burendag 
- ‘Bij de Tantes’ uitnodigen bij de buurtbbq 
- straattheater organiseren, eventueel in samenwerking met andere 

buurten of dorpen 
- optreden plannen van jeugdbands uit de buurt 

 
 
3. Financieel jaarverslag 
 
Jan neemt het financieel jaarverslag van 2015 en de begroting van 2016 door. 
Het jaar is afgesloten met een positief saldo. Onder andere door de goede 
inkomsten uit de avond4daagse, de lage kosten van de familiewandeling en 
het niet aanschaffen van een niewe tent in 2015. 
Voor 2016 is de aanschaf van een nieuwe tent weer begroot. Ook zal een 
oude tent gerepareerd moeten worden.  
 
 
4. Verslag kascontrole en vaststellen nieuwe kascommissie 
 
De controle is dit jaar uitgevoerd door Esther van Garsel en Harm Verhagen. 
De commissie heeft de financiële administratie doorgelopen en goedgekeurd. 
Esther heeft 2 jaar de kascontrole gedaan. Volgend jaar zal ze vervangen 
worden door Ankie Vingerhoets. Harm zal de controle nog een jaar doen. 
 
 
5. Rondvraag 
 
Ineke:  
Is het een idee om meer aandacht te besteden aan buurtpreventie, eventueel 
met een buurtapp. Voorheen is er ook wel een ronde door de buurt gemaakt. 
Er zal contact opgenomen worden met Tion en Ad om te bekijken wat we 
kunnen doen met een buurtapp. 
 
Ankie:  
Hoe lang bestaat de buurtvereniging? 
39 jaar. 
 
Jeroen:  
Kan er in de nieuwsbrief aandacht besteed worden aan de overlast van 
hondepoep? Dat zal in de nieuwsbrief terugkomen. 


