Notulen jaarvergadering 2016,
2-3-16
Aanwezig: Cisca en Jack van Vlokhoven, Adriaan van Haaren, Theo Martens, Joris van Heerenbeek,
Ingrid Saris, Anita Quinten, Dien van Iperen, Jos van Erp, Noortje vd Langenberg, Joke Voets, Irma
Peijnenburg, Kees van de Loo, Theo Verhagen
Afwezig: Frans en Maria Peijnenburg, Peter Quinten, Henriette en Rien Schalkx, Toos van Kronenburg,
Danielle Timmermans, Paul en Marinka de Wit, Toon en Corrie van Gestel, Maarten Jansen, Hannie
Beerens
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 2015
Akkoord
3. Jaarverslag verenigingsjaar 2015
Ook dit jaar zat weer vol bekende maar ook nieuwe activiteiten voor jong en oud. We zijn begonnen
met de snertwandeling. Die was mede dankzij de mooie route en de lekkere snert weer een succes.
Hierop volgde carnaval en het gezinsschaatsen, twee drukke en leuke activiteiten. We hebben toen
de winter achter ons gelaten en in maart de paasactiviteit gehad. Dit jaar wederom alle eitjes
gevonden en dus goed verlopen.
Hierna was het weer tijd voor de vrijwilligersavond, wederom erg druk en gezellig.
In juli was het alweer zover om met de kinderen van groep 4 tm 8 op kamp te gaan. We zijn dit jaar
naar de Gaffel in Hapert geweest en ook dit jaar hebben de kinderen er weer volop van genoten.
Toen was het tijd voor kleinste, met hen zijn we gezellig naar DippieDoe geweest.
Na de zomervakantie hebben we ook de gezinsdag gevierd bij ’t Gilde. We hebben gefietst en
gekegeld. Ter afsluiting met iedereen die zin had geschoten en lekker gebarbecued. Dit was mede
dankzij de hoge opkomst en het enthousiasme een zeer geslaagde activiteit.
Ook hebben we weer het discozwemmen en beugelen georganiseerd, erg gezellig tot in de late
uurtjes.
In november hebben we de inmiddels bekende kwis georganiseerd, dit keer met meer opgaven dan
ooit omdat het voor heel Liempt georganiseerd werd.
Ook hebben we weer mooie stukjes gemaakt tijdens het Kerstknutselen in december.
In december ook weer flink gekient en cadeautjes uitgepakt tijdens de sinterklaas middag, allerlaatst
de kerstattenties rondgebracht met onze eigen kerstmannen en kerstvrouwen.
We bedanken jullie wederom voor jullie aanwezigheid en enthousiasme.
4. Bestuursleden:
nieuwe kandidaat bestuurslid:
Bestuur aftredend en herkiesbaar:
Joke Voets
Hannie Beerens
Jos van Erp
Geen bezwaar.

Aftredend en niet herkiesbaar:
5. Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2015
Akkoord
Begroting 2016
Akkoord
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden
Goed gekeurd.
Aantal bonnetjes ontbraken maar na bezoek aan bestuurslid was alles compleet.
Bedankt voor de nauwkeurige controle van de kas!
Nieuwe commissie:
Theo Martens en Joris van Heerenbeek
Reserve:
Dien van Iperen.
7. Uitleg nieuwe website
Uitleg mogelijkheden website: www.kleinhoekje.nl
Op de kalender staan alle activiteiten, tijden, data en locatie zodat iedereen ten alle tijden kan zien
wanneer hij ergens moet zijn.
Belangrijk om je eigen gegevens te controleren via “opgeven activiteit”
Vervolgens staan alle gezinsleden erin en kun je iedereen makkelijk opgeven voor alle activiteiten.
8. Mededelingen
Theo Verhagen: We hebben besloten de Durpskwis los te koppelen van de buurtvereniging. Dit is
geen activiteit meer speciaal voor de buurtvereniging maar voor heel Liempde. Initiatief nemer blijft
wel Klein Hoekje Nieuwe Wijk.
9. Rondvraag
Theo Martens: Onderhoud voor de jeu de boules baan. Theo regelt dit en levert bonnen in bij
bestuur.
Voorstel op kloekje: Elke donderdag vanaf 7 april 14:00 jeu de boules, liefst eigen ballen mee nemen.
10. Sluiting

