Jaarvergadering 2017

14 maart 2017

Aanwezig: Theo Martens, Joris van Heerenbeek, Dorien Bartels, Adriaan van Haaren, Toos
van Kronenburg, Jack van Vlokhoven, Antoon van de Ven, Carin Hooijman, Anita Quinten,
Kees van de Loo, Noortje van de Langenberg, Joke Voets, Maarten Jansen, Theo Verhagen,
Jos van Erp, Irma Quinten.
Afgemeld: Niels van Vlokhoven, Danielle van Vlokhoven, Dien van Ieperen, Bea van de
Hoven.
1 Opening door de voorzitter
2 Notulen jaarvergadering 2016
Geen opmerkingen, akkoord.
3 Jaarverslag verenigingsjaar 2016
Ook dit jaar zat weer vol 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 druk bezochte 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. In mei was het alweer zover om met de
kinderen van groep 4 tm 8 op kamp te gaan. We zijn dit jaar naar de t caves in Wintelree
geweest en ook dit jaar hebben de kinderen er weer volop van genoten. Hierna was het
weer tijd voor de vrijwilligersavond, wederom erg druk en gezellig. Toen was het tijd voor
kleinste, met hen zijn we gezellig naar BestZoo geweest.Na de zomervakantie hebben we
ook de gezinsdag gevierd bij ’t Gilde. We hebben gegokt en geschoten en met de kinderen
gesprongen. Ter afsluiting met iedereen 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.
De dorpskwis, het eerste weekend van november, is weer terug in handen van
Buurtvereniging Klein hoekje. Deze zal ook in 2017 weer door ons georganiseerd worden.
In december ook weer flink gekient en cadeautjes uitgepakt tijdens de sinterklaasmiddag,
allerlaatst aanwezig geweest tijdens de kerstmarkt waar ook de kerstattenties af te halen
waren.
We bedanken jullie wederom voor jullie aanwezigheid en enthousiasme.
4 Bestuursleden:
Herkiesbaar: Noortje van de Langenberg, Theo Verhagen
Akkoord.
5 Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2016
Akkoord.

6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden
Goed gekeurd. Kascommissie bedankt!
Nieuwe commissie: Joris van Heerenbeek en Dien van Ieperen.
Reserve: Dorien Bartels
7 Mededelingen
Geen mededelingen
8 Rondvraag
Toos: Waarom is het knutselen op zaterdag?
Combinatie van inkoop van bloemen (vers) en beschikbaarheid bestuur.
Theo: Weer een lange fietstocht?
Gaan we 2017 weer oppakken.
Theo: Jeu de boules grint is op, waar / via wie kunnen we nieuwe halen?
Gaan we uitzoeken en komen we op terug.
Antoon: Kribkesroute, oproep op kloekje om een commissie op te starten die zich willen
inzetten om een kribke te maken namens de buurtvereniging.
Antoon: Eten bij de buren, is dat een idee om dit te organiseren?
Wel over nagedacht en bewust gekozen dit tot nu toe niet te organiseren.
Wellicht een ander idee: een combi met een activiteit en daarna eten (bv bij Kloosterhof).
9 Sluiting

