
Notulen jaarvergadering Activiteiten Stichting Elsenerbroek vrijdagavond 18 maart 

2016 

 

Aanwezig:  

Er waren 31 personen aanwezig 

 

Opening:  

De voorzitter heet een ieder van hartelijk welkom op deze avond. 

Het is een bijzondere jaarvergadering: de 1e van de Activiteiten Stichting Elsenerbroek 

 

We zijn bezig met het maken van een nieuwe website. 

Facebook zal actiever gebruikt worden 

Er komen een aantal beheerders die een cursus hiervoor krijgen. 

Foto’s zijn nu al welkom. 

 

Het gebouw wordt druk gebruikt, hierdoor is de druk op de vrijwilligers groot en kunnen we 

nieuwe aanwas van vrijwilligers gebruiken. 

 

Graag willen we dit jaar met de jeugd de wagen voor de optocht in Markelo gaan bouwen. 

In het gebouw azijn aanpassingen geweest aan de tussen deur met de biljartzaal, het magazijn 

en de kapstok. 

We kijken vandaag terug op 2015 en willen vooruit in 2016. 

 

Mededelingen: 

16 april zwerfvuil opruimen 

26 mei komen de burgemeester en de wethouders op bezoek in ’t Brookhoes 

 

Notulen vorige jaarvergadering 10 april 2015 

Iedereen heeft de notulen gekregen bij de uitnodiging. 

Geen verdere opmerkingen, waarmee deze zijn goedgekeurd 

 

Jaarverslag 2015 door de secretaris 

Geraldine leest het verslag voor, goedgekeurd, wordt toegevoegd aan de notulen 

 

Financieel verslag 2015 

Powerpointpresentatie door Anita Kolhoop 

Dit jaar nog gezamenlijk voor zowel Stichting ’t Brookhoes als Activiteiten Stichting 

Elsenerbroek. 

21 juli 2015 heeft juridische splitsing plaatsgevonden en 1 januari 20156 de financiële 

splitsing. 

Dit jaar een andere indeling: verdeling naar jeugd, ouderen, cultuur en overige. 

 

Geïnvesteerd in inventaris: muntautomaat. Subsidie voor ontvangen via Schoolfeestfonds 

Geïnvesteerd in gebouw: tussendeur naar biljartzaal en magazijn 

Vogelschieten heeft lang geduurd 

Toneel levert geld op 

Nieuwjaarsbijeenkomst is tevens vrijwilligersavond 

Oprichtingskosten zijn eenmalig 

Positief resultaat ondanks eenmalige kosten 



Omzet 2015 hoger dan 2014 

Energiekosten in 2014 dubbele boekingen 

Lager resultaat dan 2014 vanwege de bijzondere kosten voor de omzetting van vereniging naar 

2 stichtingen 

 

Voor 2016 is voor beide stichtingen een prognose opgesteld. Op basis hiervan is een bijdrage 

aan de activiteiten stichting vastgesteld. In eerste instantie wordt dit € 2.000,-. 

Verwachting voor 2016: Activiteiten Stichting kleine plus en Stichting ’t Brookhoes plus 

Hiermee kan een buffer opgebouwd worden voor onderhoud (plat dak) 

 

Mogelijke asbest papierhok moet voor moet voor 2024 verwijderd worden. Subsidieregeling 

wordt eventueel nog aangepast. Nu waarschijnlijk te weinig vierkante meters.   

 

Vraag Anita Neutenberg: wat is de omzet AED? € 0,20 spaarvarken naast de muntautomaat en 

subsidie. 

Nu worden de AED kosten betaald door bezoekers en het liefst zouden we zien dat alle 

bewoners een bijdrage leveren. 

 

Jaarrekening is goedgekeurd 

 

Verslag kascommissie  

Gerrit Boswinkel en Agnes Maas hebben de boekhouding van 2015 en alle afschriften 

bekeken. Zeer nauwkeurig bijgehouden 

Boeken zijn goedgekeurd 

 

Benoeming kascommissie 

Volgend jaar 2 boekhoudingen te controleren, we houden wel 1 kascommissie 

Gerrit Boswinkel treedt af, Gerrit bedankt hem. Nieuw commissielid: Jan Wolfs 

 

Afscheid bestuursleden 

Geraldine Klaver: 6 jaar bestuurslid geweest, verantwoordelijk voor circulaires, jaarverslagen 

en jeugdactiviteiten. Geraldine heel hartelijk bedankt. 

Gerrit Neutenberg: ook 6 jaar bestuurslid geweest, verantwoordelijk voor onderhoud en oud 

papier. Helaas vanavond niet aanwezig, is herstellende van een operatie. Heeft een brief 

geschreven welke wordt voorgelezen. Morgen wordt Gerrit persoonlijk bedankt met een 

attentie en een bloemetje 

 

Voorstellen nieuwe bestuursleden Activiteiten Stichting Elsenerbroek 

Geen verkiezingen meer 

Ageeth Laarhuis en Johan Oplaat zijn door het bestuur gevraagd. 

 

Prijsuitreiking kaartcompetitie 2015/2016 

Henri Tjoink geeft uitgebreid verslag en toelichting: 

24 kaartavonden 

5 personen zijn alle keren geweest 

Nieuwe generatie nodig 

10 prijskaarten 

Marathonkaarten gewonnen door Uddink en de poedelprijs voor Truida Wissink 

 



Spannende strijd dit jaar: 4e prijs: Henri Tjoink (3084), 3e prijs Annie Neutenberg (3084), 2e 

prijs: Henk Brinkera (3109), 1e prijs: Barend Brunnekreeft (3144). Verschil tussen nummer 3e 

en 4 was slecht 0,06 punt verschil. 

 

Henri dankt de dames en heren van de bardienst. 

 

Evaluatie en suggesties nieuwe activiteiten 

 schuttersfeest 2e zondag van september 

 activiteiten worden niet duurder. Spooktocht voor de kinderen gratis. Voor het klimbos 

wordt een bijdrage gevraagd. 

 Vraag Henk Neutenberg: is er iemand die goedkoper is voor het vogelschieten? We 

vragen geen evenementenvergunning aan, Martens staat goed aangeschreven, derhalve 

geen controle. Freddie maakt de vogel 

 Optocht: er is extra geld (€ 750,-) beschikbaar gesteld voor technische zaken. Jeugd die 

mee is geweest naar de trekking is enthousiast, vrienden zijn welkom om mee te 

bouwen. Activiteiten Stichting is de voortrekker. 

  

Rondvraag 

Henri Tjoink:  waarvoor zijn de kistjes? Voor munten, per activiteit. Kas blijft 

aanwezig 

Henk Neutenberg:  op de circulaires graag toekomstige activiteiten te vermelden 

Henk Neutenberg:  stand van zaken buurtapp? Zijn we mee bezig, 26 mei meer 

duidelijkheid 

Gerrit Sprokkereef:  er wordt geprobeerd om Jan Broezeplein via Google te wijzigen (goed 

op de kaart te krijgen 

Henri Tjoink: wie regelt de verhuur van het buurtgebouw? Gerrit Sprokkereef. Bij 

grote partijen graag doorgeven 

Anita Brinkers: dinsdagavond verwarming niet helemaal laag zetten i.v.m. yoga de 

volgende ochtend. Is  programmeren van vaste activiteiten mogelijk? 

We gaan binnen de beheersstichting overleggen 

Truida: Suggestie voor avond: mevrouw uit Haarle die een fietstocht over de 

hele wereld heeft gemaakt. Ze kan heel goed vertellen 

 

 

Sluiting 

Gerrit Sprokkereef sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en 

aanwezigheid. Voor iedereen is er een consumptie op kosten van de activiteiten stichting. 

 

 

Notulist 

Linda Boswinkel 

 

  

  

 

 

 


