Notulen Jaarvergadering 4 maart 2020

Aanwezige bestuursleden:
Janneke Monteban, Theo Melching, Sylvia Uyting, Peter Johanningmeijer, Peter Knol
Aanwezige leden 21 en afgemeld 36 leden.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Even stilstaan:
Wij herdenken en staan even stil bij diegenen die ontvallen zijn.

3.

Mededelingen en binnengekomen stukken:
Geen

4.

Rooster van aftreden:
Janneke Monteban (voorzitter) en peter Johaningmeijer (boekenmarkt) zijn aftredend en niet
herkiesbaar. Teves is de functie van penningmeester vacant. Deze functie wordt nu vervuld
door Theo Melching die ook al secretaris is. Ter zitting hebben zicht beschikbaar gesteld
Marieke Knol als penningmeester en Ilse Bemthuis als secretaris. Gedacht wordt aan een
deelfunctie voor het penningmeesterschap Marieke voor de speeltuin en Theo voor het
Trefpunt. Deze zaak wordt verder besproken in de volgende bestuursvergadering op 15 april.
Tevens wordt op die vergadering besproken hoe het secretariaat wordt ingepast voor Ilse.
Als nieuwe voorzitter heeft Peter Knol zich gemeld als kandidaat. Janneke Monteban en Peter
Johaningmeijer blijven voorlopig nog zitten totdat de nieuw kandidaten ingewerkt zijn, ook
moet nog worden gezocht naar een nieuwe kandidaat ‘technische zaken”.
Hiermee kan de vereniging zich in stand houden en is de toekomst verzekerd.

5.

Notulen vorige jaarvergadering:
In de zaal werd geopperd of het bestuur eens kon kijken naar de kosten van ons
energieverbruik eventueel met gebruikmaking van zonnepanelen.
Het bestuur zegde toe dat er een energie project van gemaakt gaat worden en dat de
resultaten op de volgende ledenvergadering besproken gaan worden.
Verder geen vragen waarop de notulen zijn goedgekeurd.

6.

Jaarverslag 2019:
Geen vragen en dus wordt het jaarverslag 2019 goedgekeurd.

7.

Financieel verslag:
Het financiële verslag 2019 had een positief resultaat van € 2177
De financiën voor het jaar 2020 staat onder druk door de stijgende kosten voor verzekering,
gemeentelijk lasten en energieverbruik. De begroting voor 2020 laat daarmee een tekort zien
van € 1065. Om dit tekort op te vangen denkt het bestuur aan een contributie verhoging ( zie
verder onder punt 8 van de agenda). In de begroting is tevens een bedrag opgenomen van
€ 2250 als bijdrage voor de nieuw te bouwen waterspeelplek in de speeltuin en € 1500 voor
het ombouwen de boekenmarkt in een jeugdhonk. De kosten van de waterspeelplek zijn
begroot op € 10.000 welke door sponsering moeten worden opgebracht minus onze bijdrage.
Ilse Bemthuis legt aan de hand van een tekening uit hoe de waterspeelplek wordt opgebouwd,
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Tevens meldt de penningmeester dat de subsidie van € 2750 dit jaar voor de speeltuin is
toegekend. Voor het eerst heeft het bestuur ook een subsidie aanvraag aangevraagd voor
ouderen activiteiten en educatie. Hierover is door de gemeente nog geen melding gemaakt.
Omdat de kosten voor de opstalverzekering behoorlijk stijgen zal worden onderzocht of deze
goedkoper kan.
Verder geen vragen waarop het financiële verslag is goedgekeurd.
8.

Contributieverhoging:
Door de stijgende kosten stelt het bestuur een contributieverhoging voor van € 2,50 per
lidmaatschap. Hierdoor denkt het bestuur de financiële positie voor 2020 sluitend te kunnen
maken. Het volledige aantal leden stemt akkoord en is daarmee de verhoging een feit.

9.

Verslag van de kascommissie:
De kascommissie bestaande uit de heren Peter Knol en Ad van Osta hebben geen
onregelmatigheden aangetroffen en zijn akkoord gegaan met de kas.
Voor de volgende jaarvergadering is Ad van Osta weer beschikbaar samen met Zipporah
Mentink.

10

Rondvraag:
Hetty Grimmelikhuijse had nog een vraag over de waterspeelplek welke door Ilse Bemthuis
werd beantwoord.

10.

Sluiting:
Janneke Monteban sluit de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomst.

Opgesteld namens het bestuur de secretaris Theo Melching 13 maart 2020
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