Buurtveren
niging “De
e Boskant””
V
Verslag
jaaarvergade
ering maandag 26 ffebruari 20
018
Aanweziig bestuur : Gemma vaan der Wijst / Anja Krem
mers / Eef van
n Dongen / A
Angélique Scchraven
Afgemelde leden : Annemiekke Kuijpers / Koen van Bo
oekel / Fred & Diny van D
Dalen / Henrriëtte
Wijdeven / Jan van Hu
ulten
Aanweziige leden : Mw. Royendijk / Jan vaan Rooij / Pe
eter van der Wijst
W / Samd
der v.d. Braak /
Maria van Lith / Ben & Riky van Ku
uppeveld / Tiien Sommerss / Johanna
Verkerk / Tien
T van derr Elzen / Herm
man Wijdeveen / Henny vvan Ras / Petter
de Man / Jeannette
J
vaan Boekel
1. Openiing
De vergaadering word
dt geopend door
d
Gemmaa van der Wijjst om 20.00
0 uur in Gemeenschaps‐
akkomod
datie De Wis en heet ied
dereen van harte
h
welkom
m.
2. Notulen Jaarvergaadering dinssdag 21 maart 2017
Goed geekeurd.
3. Kasve
erslag
Kopie vaan het compllete kasverslag ligt voor iedereen
i
ter inzage op taafel.
Begin 20
018 op de bank:
Begin 20
018 in kas:
Begin 20
018 op spaarrrekening:
Beginsaldo 2018 totaaal:

€ 436,38
8
€ 24,35
5
€ 2349,96
6
€ 2810,69
9

/ 2017‐
/ 2017‐
/ 2017‐
/ 2017‐

€
€
€
€

532,22
71,50
2349,46
2953,18

De groottste inkomsttenbron is no
og steeds oud papier mett € 1251.
Kascontrrole is gedaaan door Margga Bongers en
e Annemiekke Kuijpers en
e alles zag eer netjes uit.
Volgend jaar kasconttrole wordt gedaan
g
doorr Marga Bonggers en Jan van
v Rooij.
*Onderb
breking agen
nda
Riky van Kuppeveld is
i verbaasd over
o
het feit dat Jeannette van Boekeel de vergadeering notuleert en
vraagt of ze zich deze taak heeft toegeëigend
d, en waarom
m zij daar nieet van op de hoogte is.
Gemma van der Wijsst geeft aan dat dit in ageendapunt 6 behandeld
b
w
wordt.
Er worrdt uitgelegd
d dat
Angéliqu
ue Schraven geen secretaariaat meer is
i en dat er niemand
n
wass om te notu
uleren. Daarom heeft
het besttuur besloten Jeannette van Boekel die
d zich al vroegtijdig als kandidaat b
bestuurslid haad
opgegevven deze verrgadering te notuleren.
Toch vindt Riky van Kuppeveld
K
dat op de uitn
nodiging / aggenda van dee jaarvergadeering vermeld had
moeten worden wie er zich aanggemeld hebb
ben als nieuw
we bestuur zo
odat ze tijdeens de vergad
dering
niet voor “verrassinggen”staat. Geemma van der Wijst geeft aan dat err voor gekozeen is om gee
en
aangemeelde kandidaaten op de uitnodiging tee zetten omd
dat de kandid
daatstelling vvoor nieuwe
e
bestuurssleden tot aaanvang van de
d vergaderin
ng is gesteld en om dezee voor iedereeen open te houden.
h
4. Evaluaatie huishou
udelijk reglem
ment/afspraakenlijst
Er zijn geeen wijziginggen in het hu
uishoudelijk reglement.
r
Het infobulletin en huishoudelijk
h
k reglement, alsmede de notulen van
n de jaarverggadering staaan op de
site van Buurtverenigging “De Bosskant” ‐ www
w.buurtvere
enigingdebosskant.nl
5. Verslaag activiteite
en 2017
Brunch 60+/
6
21 januari
Heerlijkee brunch mede verzorgt door Henk Braam.Goede
B
e opkomst, 27
2 personen.. Ook wordt er een
verhalen
n bingo gedaan. Gewoon
n een hele geezellige midd
dag en voor herhaling
h
vatbaar.
Jeugd 0 jaar
j
t/m groep 8 / mei
hebben daarr een
Er zijn 8 kinderen (2//3 van de led
den) mee naaar de Wanro
oijse Bergen geweest
g
en h
ment gehad.. Kinderen heebben het errg naar hun zin
z gehad.
kinderfeeest‐arrangem

Schieten bij Schietvereniging ’t Roosje / vrijdag 16 juni
Geen grote opkomst, maar 10 aanmeldingen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een hele
gezellige avond en geslaagde avond.
Jeugd groep 6 t/m 17 jaar
Is komen te vervallen door te weinig aanmeldingen.
Bowlen 60+met partners / 29 september
Een gezellige middag bij Bowlingcentrum Erica. Opkomst tussen de 16 en 20 personen. Blijft een
leuke activiteit.
Uiteten bij ABC / 10 november
Opkomst blijft goed, 44 aanmeldingen dit jaar om mee naar ABC te gaan. Het gedeelte waar de
buurt kon zitten was erg gezellig, alleen maar positieve reacties.
Riky van Kuppeveld heeft alleen een verzoek of de uitnodigingen eerder verstuurd kunnen worden.
Pieten avond / 29 november
2 Pieten zijn dit jaar bij 5 van de 6 gezinnen geweest. Dit jaar hadden we nieuwe pieten die heel erg
enthousiast waren, zowel de kinderen als de ouders hebben hiervan genoten. De pieten zijn
gevraagd of ze 2018 weer willen komen, dit is geen probleem.
Bloemschikken / 12 december
Mooie opkomst van 18 personen en er zijn weer hele mooie bloemstukken gemaakt o.l.v. Mirjam
van Zutphen.
6. Bestuurswisseling
Aftredende bestuursleden : Anja Kremers / Eef van Dongen (penningmeester) en Angélique Schraven
(secretariaat) en ze stellen zich niet herkiesbaar.
Gemma heeft een bloemetje voor alle dames en bedankt ze voor de jaren lange inzet en gezelligheid.
Anqélique Schraven bedankt iedereen voor het vertrouwen in de afgelopen jaren en wenst het
nieuwe bestuur veel succes.
En er hebben zich 7 nieuwe bestuursleden aangemeld nl. Ben van Kuppeveld / Jan van Rooij /
Peter de Man / Annemieke Kuijpers / Henny van Ras / Koen van Boekel / Jeannette van Boekel.
De aanwezige leden hebben alle kandidaten geaccepteerd.
Gemma geeft aan blij te zijn met het grote aantal gemotiveerde leden die zich aangemeld hebben en
rekent op een fijne samenwerking.
Incl. Gemma van der Wijst hebben we nu 8 bestuursleden. Tot de eerste bestuursvergadering is de
zetelverdeling als volgt: Gemma van de Wijst (voorzitter), Annemieke Kuijpers (penningmeester) en
Jeannette van Boekel (secretariaat). De definitieve invulling komt als agendapunt op de
eerstvolgende bestuursvergadering.
Ben van Kuppeveld bedankt iedereen voor het vertrouwen in het nieuwe bestuur.
7. Activiteiten 2018, programma ideeën en Rondvraag
Diverse activiteiten die goed lopen kunnen we handhaven, we staan open voor nieuwe ideeën, het
nieuwe bestuur staat hier voor de uitdaging om de (nieuwe) activiteiten te ontplooien.
Het nieuwe activiteitenprogramma zal op de site worden geplaatst.
‐Herman Wijdeven vraagt of er niet een keer een Belgische Bingo gedaan kan worden in de buurt.
Het bestuur neemt dit idee mee voor dit jaar.
‐Maria van Lith vraagt nu er zo’n groot bestuur is of het nog de bedoeling is dat ze helpt bij de
activiteiten van de 60 plussers. Er wordt aangegeven dat iedereen hier heel erg blij is met haar hulp
als contactpersoon . Maria geeft aan dat ze graag bij de activiteiten van de senioren betrokken blijft,
en dat ze wil blijven helpen.
‐Tien van der Elzen vraagt of iedereen het er nog mee eens is dat hij oud papier ophaalt (als grapje
bedoeld natuurlijk). TUURLIJK!!!!! Is iedereen het mee eens en heel erg blij mee.
‐Arie Verstegen vraagt hoeveel gezinnen er nog lid zijn. Dit zijn er 57 van de ongeveer 140.
‐Arie Verstegen geeft aan dat op de “rotonde”van de Wilgenlaan / Plataanstraat de straatnaam‐
bordjes door de wind zijn gedraaid, met als gevolg dat hij nu dus in de Plataanstraat zou wonen.
Regelt de buurt dit of moet hij zelf de gemeente bellen? Eef van Dongen geeft aan de dag erop toch
de gemeente te spreken en regelt dit.

8. Afsluiting vergadering
Gemma bedankt alle vrijwiligers voor hun inzet. Ze noemt de werkgroep voor het regelen en ophalen
van oud papier. Tien van der Elzen voor het beschikbaar stellen en besturen van de tractor bij het
ophalen van het oud papier, Fred & Diny van Dalen voor het kopieerwerk, Coen Wilbers voor het
aanpassen van de website, hierbij wordt nog door Gemma opgemerkt dat de bedoeling is dat in het
bestuur afspraken worden gemaakt voor het aanleveren van voldoende materiaal, verslagen en
foto’s om de site ook actueel te houden, en Maria van Lith voor haar hulp bij de activiteiten voor de
60 plussers.
De vergadering wordt afgesloten om 20.50 uur door Gemma van der Wijst, waarbij zij iedereen
bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.

