Jaarvergadering BV Den Overschot

Aanwezig:

15-01-2019

Marc Bosma, Jan de Jong, Davina Buster, Janske Boerkamp, Sonja Gevers, Sjaan
Paridaans, Ria Vinken, Jan Stuifmeel, Wendy Verhagen (notuliste)

Opening:
Marc opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Voorstel nieuwe samenstelling bestuur:
Marc en Anton nemen afscheid van het bestuur. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Janske Boerenkamp
Secretaris: Wendy Verhagen
Penningmeester: Jan de Jong
Lid: Davina Buster
Lid: Sonja Gevers
Janske is in naam voorzitter, maar de taken worden binnen het gehele bestuur verdeeld/afgestemd.
Nieuwe bestuursleden worden nog altijd gezocht. Met name een man zou een goede aanvulling voor
het bestuur zijn.
Marc en Anton, heel erg bedankt voor jullie inzet in al die jaren!!
Jaarverslag activiteiten 2018:
Wendy neemt de activiteiten van afgelopen jaar door. De meeste activiteiten zijn goed verlopen en zijn
er geen aanpassingen voor nodig. Enkele veranderingen/aandachtspunten voor 2019 zijn:
Avond4daagse: We gaan geen 15-kilometer routes meer uitzetten. De deelname aan deze afstand is zo
beperkt (afgelopen jaar 3). Juist deze afstand kost veel tijd oa ivm pijlen en voorlopen. Dit is de moeite
niet waard. Sjaan viel op dat er niet zoveel 10 km wandelaars zijn, mn bij de kinderen. Tip om hier in de
communicatie wat meer aandacht aan te geven.
Kindermiddag/buurtbbq: we willen de mogelijkheid tot gezamenlijke bbq met kinderen gaan
overwegen. De aanwezige leden vonden dit ook een goed idee. Het bestuur buigt zich hier nog over.
Familiewandeling: was wederom niet doorgegaan ivm te weinig aanmeldingen, net als in 2017. Deze
activiteit zal in 2019 komen te vervallen.
Financieel jaarverslag 2018:
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 Sjaan Paridaans en Peter van Aaken. De commissie heeft de
financiële administratie doorgelopen en goedgekeurd. Sjaan benadrukt nog even hoe goed de financiële
administratie op orde is. Groot compliment voor Jan! Peter heeft 2 jaar de kascontrole gedaan. Volgend
jaar zal hij vervangen worden door Marc Bosma. Sjaan zal de controle nog een jaar doen.

Te plannen activiteiten 2019:
De activiteiten voor 2019 zijn:
- Versieren voortuinen van de jeugdprinses en de prins Carnaval
- Bowling
- Paasactiviteit
- Avond4daagse
- Buurtbbq/kindermiddag
- Tourpool
- Kruisboogtournooi, georganiseerd door Gilde St. Ambrosius (Deelname met 1 of meerdere
groepen bij voldoende aanmeldingen)
- Avondwandeling met borrel
- Sinterklaasactiviteit
- Kerstbrunch
Bekendmaking van activiteiten willen we dit jaar weer doen door een activiteitenoverzicht en 1e
nieuwsbrief bij alle leden in de bus te stoppen.
Vorig jaar hebben we voor de buurtbbq papieren uitnodigingen bij de leden aan de deur afgegeven. Dit
heeft o.i. niet gezorgd voor meer aanmeldingen. Dit gaan we dit jaar niet doen.
Rondvraag:
- We hebben materialen van de buurtvereniging die nog bij Marc en Anton staan. Het idee wordt
geopperd om te kijken wat de mogelijkheden zijn om deze niet alleen bij het bestuur op te
slaan, maar ook wat materiaal bij leden met ruimte te stallen. Dit wordt meegenomen in de
vergadering.
Sluiting:
Wendy bedankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt de leden uit voor een drankje aan de bar.

