
 

 

Jaarvergadering 2018        20 feb 2018 

 

Aanwezig: Toos van Kronenburg, Dorien Bartels, Theo Martens, Joris van Heerenbeek, Jack 

van Vlokhoven, Anita Quinten, Tessa Bakker , Adriaan van Haaren, Noortje van de 

Langenberg, Niels van Vlokhoven, Joke Voets, Hannie Beerens, Kees van de Loo, Jos van Erp, 

Theo Verhagen, Maarten Jansen,  Irma Quinten-Peijnenburg. 

Afgemeld: Dien van Ieperen , David van Kollenburg, Mark van der Eerden, Danielle 

Timmermans, Toon en Corrie van Gestel.  

 

1 Opening door de voorzitter  

 

2 Notulen jaarvergadering 2017 

Geen opmerkingen, akkoord.  

 

3 Jaarverslag verenigingsjaar 2017 

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 en carnaval, twee druk 
bezochte activiteiten.  
We hebben toen de winter achter ons gelaten en in april de paasactiviteit voor de jeugd en 
Paas knutselen voor de volwassenen gehad. Dit jaar wederom alle eitjes gevonden en hele 
mooie paasstukken gemaakt, dus goed verlopen.  
In mei was het alweer zover om met de kinderen van groep 4 t/m 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.  
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.  
Toen was het tijd voor kleinste, helaas waren er dit jaar niet genoeg opgaves en is deze 
activiteit niet doorgegaan. Na de zomervakantie hebben we ook de gezinsdag gevierd bij ’t 
Gilde. We hebben gekanood, gefietst en gevaren over de Binnedieze. 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 2017 hadden we meer dan 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. 
Als allerlaatst zijn we aanwezig geweest tijdens de kerstmarkt waar ook de kerstattenties af 
te halen waren. 
We bedanken jullie wederom voor jullie aanwezigheid en enthousiasme tijdens onze 

activiteiten. 

 



4 Bestuursleden: 

Aftredend en herkiesbaar: Kees van de Loo, Irma Quinten 

Nieuw:  David van Kollenburg en Niels van Vlokhoven 

 

Akkoord. 

Aftredend: Maarten Jansen 

Maarten bedankt! 

 

5 Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2017 

Akkoord.  

 

Even gesproken over ‘Carnaval 2018’: 

Opmerking: sommige mensen zijn van het wapen (buurtcarnaval) naar het hof (opening 

carnaval) gegaan. Reden die de mensen hiervoor aangaven was dat het hier te 

onoverzichtelijk was zodat ze de (kleine) kinderen niet in de gaten konden houden. We 

zullen dit mee nemen in de evaluatie. 

 

6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden. 

Joris van Heerenbeek en Dien van Iperen hebben het goed gekeurd.  

Kascommissie bedankt! 

 

Nieuwe commissie: Dien van Iperen en Dorien Bartels 

Reserve: Anita Quinten 

 

7 Mededelingen 

Reactie op mededelingen 2017: 

Jeu de boules baan: is opgeknapt door Ronnie van de Langenberg. 

Kribke namens de buurt: is een oproep gedaan op het kloekje maar helaas geen respons op 

gehad.  

Eten bij de buren: zijn we mee bezig. 

 

Mededelingen 2018: 

Geen mededelingen 2018. 

 

8 Rondvraag 

- 

 

9 Sluiting 

 


