
Jaarvergadering BV Den Overschot 15-01-2018 
 
 
Aanwezig: Marc Bosma, Jan de Jong, Davina Buster, Janske Boerkamp, Anton Christiaans, Peter 

van Aaken, Arie Kerkhof, Sjaan Paridaans, Ineke Goverde, Wendy Verhagen 
(notuliste) 

 
Opening: 
Marc opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Jaarverslag activiteiten 2017: 
Wendy neemt de activiteiten van afgelopen jaar door. De bowlingavond werd voor het eerst 
georganiseerd. Dit was een geslaagde activiteit en willen we in 2018 weer organiseren. De 
familiewandeling is in 2017 niet doorgegaan door te weinig aanmeldingen. We gaan kijken of we 
voor dit jaar een andere sinterklaas kunnen regelen. 
 
Financieel jaarverslag 2017: 
Jan neemt het financieel jaarverslag van 2017 en de begroting van 2018 door. 
 
Verslag kascontrole en vaststellen nieuwe kascommissie: 
De controle is dit jaar uitgevoerd door Arie Kerkhof en Peter van Aaken. De commissie heeft de 
financiële administratie doorgelopen en goedgekeurd. Arie heeft 2 jaar de kascontrole gedaan. 
Volgend jaar zal hij vervangen worden door Sjaan Paridaans. Peter zal de controle nog een jaar doen. 
 
Wijzigingen bestuur: 
Janske heeft vorig jaar al met enkele activiteiten meegedraaid. In deze vergadering wordt ze 
unaniem gekozen tot nieuw bestuurslid. 
 
Te plannen activiteiten 2018: 
De activiteiten van vorig worden ook dit jaar georganiseerd. Daarnaast willen we voor kinderen 
vanaf groep 6 een leuke activiteit gaan organiseren. Er wordt gekeken of er eigen bijdragen gevraagd 
gaat worden voor bepaalde activiteiten. 
 
Bekendmaking van activiteiten willen we dit jaar onder andere doen door een activiteitenoverzicht 
en 1e nieuwsbrief bij alle leden in de bus te stoppen.  
Ook voor de buurtbbq is het idee geopperd om papieren uitnodigingen bij de leden langs te brengen 
en later ook weer op te halen. 
 
Rondvraag: 

- Er blijken nog enkele mensen te zijn die de mail niet lijken te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld 
komen doordat men een nieuw emailadres heeft, of dat de mail van de buurtvereniging in 
de spam komt en hierdoor niet gezien wordt. In de papieren nieuwsbrief zal dan ook 
benoemd moeten worden dat iedereen checkt of het juiste emailadres bij het bestuur 
bekend is en dat men hun spam moeten checken. 

-  Buurtpreventie: moeten we hier als buurtvereniging nog wat mee, of niet. 
 
Sluiting:  
Marc bedankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt de leden uit voor een drankje aan de bar. 



 


