
Notulen jaarvergadering 2 maart 2021 
 

 

1. Opening door de voorzitter 
Kees heet iedereen welkom. 

 
2. Notulen jaarvergadering 2019  

Staan op de site: er zijn geen opmerkingen over. 
 

3. Jaarverslag verenigingsjaar 2020 
 

Het afgelopen jaar waren we van plan om diverse activiteiten voor jullie te 
organiseren. Het schaatsen, met 33 deelnemers waarvan 20 kinderen, is 

prima verlopen. De carnavalsactiviteit ging bij onze buurtvereniging ook. 
We hadden 40 deelnemers. Bij de andere buurtverenigingen was de animo 

wat minder. Daarna kwam al snel corona in het landen zijn de meeste 
activiteiten afgelast. Gelukkig mochten we van onze burgemeester wel de 

aangepaste sinterklaasactiviteit door laten gaan. De Sint kwam op bezoek 

in Velderen bij het mooie huis van de familie van Boekel. De kinderen 
reden in ewigen auto (eigen bubbel) van Het Wapen van Liempde, met 

een lekkere snoepzak, naar Velderen. Onderweg waren er allerlei pietjes 
en bij de Sint kregen de kinderen persoonlijke aandacht. Deze activiteit 

was een mooi voorbeeld van hoe de creativiteit van mensen gestimuleerd 
wordt door beperkingen. Onze kinderen hebben daardoor dit jaar extra 

kunnen genieten van de Sint. Ook hebben we dit jaar nog een 
fotospeurtocht en letterspeurtocht gehad. Doordat er zo weinig activiteiten 

waren hebben we besloten om dit jaar geen contributie te innen. Bij het 
beginnen van het jaar hebben we de leden allemaal een kaarsje gegeven. 

Met het massaal branden van die kaarsen hopen we weer snel iets te 
kunnen organiseren voor onze leden. 

 
4. Bestuursleden:  

 

Aftredend en herkiesbaar: Kees van de Loo, David van Kollenburg en Niels 
van Vlokhoven. 

 
Niemand vraagt om schriftelijk stemming dus Niels, David en Kees worden 

bij acclamatie herkozen. 
 

 
5. Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2020 

 
Penningmeester Theo heeft het financieel jaarverslag gemaakt en op de 

vergadering toegelicht. 
 

 
 

 



6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden 
 

De kascontrolecommissie (Anita Quinten en Henriette Schalkx) doet 

verslag van de kascontrole. Alles was keurig verzorgd. De penningmeester 
wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

 
Nieuwe kascontrolecommissie: Henriette Schalkx en Koen van Leeuwen. 

 
Nieuwe reserve: Joke Voets 

 
7. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 
 

8. Rondvraag  
- De buurtvereniging heeft een eigen telefoon. Deze zal gebruikt worden 

bij de diverse evenementen. 
- Het zoeken van een nieuwe partij voor het ophalen van de oude kleding 

zal besproken worden in het wijkorgaan. 

- Henriette Schalkx bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar. 
 

 
9. Sluiting 

 
 


