Jaarvergadering Buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk
26 maart 2019 Wapen van Liempde
Afmeldingen:
Jack van Vlokhoven, Dien van Iperen, Irma Peijnenburg, David van Kollenburg (later)
1 Opening door de voorzitter
Kees opent kort na 20:30 uur de vergadering.
2 Notulen jaarvergadering 2018 (www.kleinhoekje.nl -> kloekjes)
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.
3 Jaarverslag verenigingsjaar 2018
Ook dit jaar zat weer vol activiteiten voor zowel de kinderen als de volwassenen in onze
buurt. We zijn begonnen met de snertwandeling. Die was mede dankzij de mooie route en het
mooie weer een succes. Hierop volgde het gezinsschaatsen, worstenbroodjes bakken en
carnaval, drie druk bezochte activiteiten. We hebben eind maart de paasactiviteit voor de
jeugd gehad. Dit jaar wederom alle eitjes dus goed verlopen. In juni was het alweer zover om
met de kinderen van groep 4 t/m 8 op kamp te gaan. Ook dit jaar hebben de kinderen er weer
volop van genoten. Omdat wij nog steeds erg blij zijn met onze vele vrijwilligers hebben wij
ook dit jaar een barbecue voor hen georganiseerd, dit was erg gezellig tot in de late uurtjes.
Na de zomervakantie hebben we ook de gezinsdag gevierd bij ’t Gilde. We hebben gekegeld,
gefietst, gegolfd en een rondleiding gehad door de brouwerij. Weer bij ’t Gilde aangekomen
hebben we nog wat geschoten en gegeten. Dit was dankzij de hoge opkomst en het
enthousiasme een zeer geslaagde activiteit. Ook hebben we het discozwemmen en beugelen
georganiseerd, dit was beide weer erg gezellig.
In November was het weer tijd voor de dorpskwis, ook in 2018 hadden we rond de 40 teams
die fanatiek tegen elkaar hebben gestreden. In december ook weer flink gekiend en cadeautjes
uitgepakt tijdens de sinterklaasmiddag. Ook hebben we in december mooie kerststukken
gemaakt bij de Oversteek.
We bedanken jullie wederom voor jullie aanwezigheid en enthousiasme tijdens onze
activiteiten.
4 bestuursleden
herkiesbaar: Jos van Erp en Hannie Beerens
Aftredend: Joke Voets
Jos en Hannie worden bij acclamatie herkozen.
5 Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2018
De penningmeester licht de cijfers 2018 en begroting 2019 toe. Het verlies is kleiner dan
begroot. De oud papier prijs heeft veen invloed op de inkomsten van de vereniging en die
prijs was laag in 2018. De gemeente wil eigenlijk nog minder betalen maar daar hebben we
tegen geprotesteerd, vooralsnog ontvangen we minimaal 4,5 cent per kilo.
De begroting voor 2019 gaat uit van een achteruitgang van 5.310 euro maar daar zit een
reservering in van 2.500 euro voor ons 50-jarig bestaan in 2020.

6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden
Dorien Bartels doet, mede namens Dien van Iperen, verslag van de kascontrole. Alles was
keurig verzorgd. De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.
Nieuwe kascontrolecommissie: Anita Quinten en Dorien Bartels.
Nieuwe reserve: Henriette Schalkx
Begroting 2019 inclusief reservering 2500 euro voor jubileum 2020 wordt goedgekeurd.
Afscheid Joke: Kees kijkt terug op de samenwerking met Joke en bedankt haar van harte voor
haar inzet gedurende de achterliggende 21 jaar. We zoeken nog naar 2 a 3 mensen om al het
werk wat zij deed over te nemen. Gelukkig blijft Joke nog bereid hand- en spandiensten te
verrichten.
Joke op haar beurt bedankt de aanwezige leden en bestuursleden voor de fijne samenwerking.
7 Mededelingen
Geen mededelingen
8 Rondvraag
Anton: zou het mogelijk zijn om een reminder rond te sturen voor activiteiten van de
buurtvereniging. Joke legt uit dat we onze leden ook niet teveel digitaal lastig willen vallen.
Theo: Heeft de gemeente gebeld om een bordje “geen honden uit laten” bij de Jeu de Boules
baan. Heeft een folder thuis gekregen dat er juist een hondentoilet zou zijn. Dit blijkt op een
misverstand te berusten, het hondentoilet is elders aan de Europalaan. Theo Verhagen zal in
het wijkorgaan aankaarten of er een dergelijk bordje kan komen.
Henriette: 1) complimenten aan het bestuur 2) wat gebeurt er met de opgehaalde oude
kleding. T.a.v. dit laatste legt Kees uit dat het in principe een commercieel bedrijf is. Joke vult
aan dat andere charitatieve ophalers op dezelfde manier werken; kleding wordt voor zoveel
mogelijk geld verkocht, van de opbrengst doet men haar activiteiten
9 Sluiting

