
Notulen jaarvergadering ASE vrijdagavond 31 maart 2017  

  

Aanwezig  

Er waren 33 personen aanwezig.   

Hendrik Brinkers en Otto Kluijt met kennisgeving afwezig.  

Opening  

De voorzitter Gerrit Sprokkereef heet iedereen van harte welkom op deze avond. De 2e jaarvergadering van ASE.  

• We zijn één buurt, ook al hebben we 2 stichtingen.   

• Het is een goed jaar geweest, er waren vele activiteiten met een goede opkomst. Helaas kon de zomerBBQ 

geen doorgang vinden i.v.m. te weinig opgaaf. Dit jaar proberen we het seizoen af te sluiten met een 

familiefietstocht en een BBQ.  

• Vrijwilligers melden zich zelden spontaan aan, maar als je de mensen vraagt, dan lukt het altijd nog wel om 

mensen te vinden.  

• De vergrijzing speelt een rol, vooral bij het kaarten kan men nog wel wat jonge aanwas gebruiken.  

• Bewegen voor ouderen en de yoga zijn positieve activiteiten.  

• Het toneel was in 2016 voor de 4e keer. Het is zowel voor de toneelspelers, als ook voor de bestuursleden 

veel werk, maar levert wel een hele mooi opbrengst op.  

Mededelingen en ingekomen stukken geen  

Vaststellen notulen van de jaarvergadering gehouden op 18 maart 2016  

De notulen kan men vinden op de website of zijn op te vragen bij het secretariaat.  

Geen verdere opmerkingen, dus de notulen worden goedgekeurd en de handtekeningen worden gezet.  

Behandelen jaarverslag over 2016  

Linda Boswinkel leest het jaarverslag voor. Deze wordt goedgekeurd, ondertekend en toegevoegd aan de notulen.  

Behandelen financieel verslag over 2016  

Anita Kolhoop geeft uitgebreid verslag d.m.v. een powerpointpresentatie.  

• Klein negatief resultaat (€474), maar wel tevreden. Opbrengt activiteiten was lager dan begroot, dit geldt 

ook voor de baromzet.  

• Het gebouw is meer verhuurd en de subsidies zijn gelijk gebleven   Saldo is mooi in balans.  

• Voor 2017 wordt een klein positief (€315) resultaat verwacht.  

• Huur van ’t Brookhoes gaat omlaag naar €6000.  

• Bijdrage van ’t Brookhoes aan ASE blijft gelijk €2000.  Verwachting subsidie voor activiteiten €1300.  

Vraag Geraldine Klaver waarom de subsidies hoger uitvallen.  

       Antwoord: heeft te maken met de sleutelverdeling die het Platform buurtschappen hanteert en                              

in het verleden zijn we iets te terughoudend geweest.  

Bert Laarhuis reageert hierop dat er € 5000 meer subsidie van het Buurtschappen Platform beschikbaar is, die wordt 

dan verdeeld onder alle buurtschappen.   

De jaarrekening wordt goedgekeurd.  

Verslag kascommissie  

Agnes Maas en Jan Wolfs hebben de financiële stukken beken bij Anita Kolhoop en Otto Kluijt. Ze zijn vol lof over 

hoe netjes en nauwkeuring ze het allemaal hebben bijgehouden. De stukken worden goedgekeurd.  

  

Benoeming nieuw kascommissielid  

Agnes Maas treedt af, Gerrit bedankt haar voor haar inzet.  



Geraldine Klaver zal volgend jaar samen met Jan Wolfs de controles van beide stichtingen doen.  

Afscheid bestuursleden  

Aftreden zijn Gerrit Sprokkereef, Linda Boswinkel en Otto Kluijt.   

• Otto stop om gezondheidsredenen, wat uiteraard gerespecteerd moet worden. Otto heeft er voor gezorgd 

dat de muntautomaat er kwam. Ook heeft hij alle verzekeringspolissen doorgespit en zijn we tot de 

conclusie gekomen dat we goed en goedkoop verzekerd zijn. Helaas is Otto door familieomstandigheden 

verhinderd. Hij wordt op een ander moment persoonlijk bedankt.  

• Linda heeft 6 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 3 jaar als secretaris. Ze heeft ontzettend veel werk 

verricht met het omzetten naar de stichtingen en heeft alles geregeld met o.a. bank, kvk en notaris. Ook was 

Linda verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen, hier zal ze achter de schermen nog mee blijven helpen. 

Gerrit bedankt Linda voor haar inzet en overhandigd haar bloemen en bon.  

• Van Gerrit wordt op een later moment in de vergadering afscheid genomen.  

Voorstellen nieuwe bestuursleden  

Henk Neutenberg wordt de nieuwe voorzitter. Herman Wissink neemt het penningmeesterschap op zich. Willemien 

Tjoink treedt ook weer toe in het bestuur. Ageeth en Nienke zullen samen het secretariaat bestieren. We zijn blij 

met een compleet bestuur.   

Prijsuitreiking kaartcompetitie 2016/2017  

Henri Tjoink geeft een uitgebreid verslag over het kaarten  

• Er zijn 46 avonden gekaart, zowel op dinsdag als op donderdagavond.  

• Er zijn 23 voor de competitie gekaart, gemiddeld was er 14,5 persoon aanwezig. 2 personen zijn alle 23 

avonden geweest.  

• Er is 11 x prijskaarten geweest.   

• Uitslagen komen op de website  

1e plaats – Jan Reef 3930 punten  

2e plaats – Henk Tijink 3800 punten  

3e plaats – Annie Neutenberg 3714 punten  

Poedelprijs – Hendrik Jan Wissink 3616 punten  

Henri bedankt ook alle dames en heren die bardiensten hebben gedraaid.  

Evaluatie en suggesties nieuwe activiteiten  

Anita Neutenberg > Proberen om de jeugd/jong volwassenen te betrekken bij de buurt.   

• Is moeilijk omdat er geen verbindende factor (school) meer is. Toch avond plannen met alle jeugd. Sociale 

betrokkenheid is belangrijk voor de toekomst van het buurtschap.   

• Anita Neutenberg, Geraldine Klaver, Johan Oplaat en Nienke Meilink zullen zich hiermee gaan bezighouden. 

Jeugdcommissie.  

8 april wordt er weer zwerfafval opgeruimd, extra vrijwilligers kunnen we nog wel gebruiken. Dit is een gazamelijke 

activiteit met Perspectief. Jan Wolfs meldt zich spontaan aan.  

Henk Neutenberg> Volgend jaar 1e weekend juni hebben we het 40 jarig jubileum. Vrijwilligers kunnen zich bij hem 

melden.  

Henk van Middendorp> De zomeravondfietstochten zullen dit jaar zijn op de 2e woensdag van de maanden juni, juli 

en augustus.  

  

  



Rondvraag  

Geraldine Klaver> Is het in de toekomst nodig om een 7 koppig bestuur te hebben? Misschien activiteiten meer 

uitbesteden?  

         Wel wenselijk i.v.m. functies en werkzaamheden. Uitbesteden gebeurt al bij een aantal             

activiteiten, zoals Sinterklaas en fietstocht.  

Gerrit Neutenberg> Jeu de Boulesbaan wordt nauwelijks gebruikt, moet ie blijven?  

          Ja  

Freddie Wolff> Parkeren is soms chaos, kunnen er witte vakken komen?          

Goed idee. Snel actie ondernemen.  

Anneke Maas> Kunnen we een Spaanse film draaien in ’t Brookhoes?          

Goed idee. Spaanse avond er aan koppelen. We pakken het op.  

Riek Morsink> Kan het blad van het dak worden gehaald?  

         Wordt regelmatig op gekeken, de laatste keer lag er maar weinig op. De afvoeren op het dak                                                

zitten soms verstopt. A.s. maandag kijkt de ploeg nog even.  

Henk Neutenberg> De nieuwe thermostaten zijn voor de vaste activiteiten voorgeprogrammeerd en             

gaan om 23.00 uur automatisch om laag. Mocht het nodig zijn dan kun je ze weer op draaien.   

          

Sluiting  

Gerrit Sprokkereef sluit de vergadering en draagt de voorzittershamer over aan Henk Neutenberg.  

Henk bedankt Gerrit voor de 3 jaar als voorzitter, waar Henk benadrukt dat ook Gerrit veel werk heeft gehad met de 

omzetting naar 2 stichtingen.  Henk overhandig de bloemen en de bon aan Gerrit.  

Gerrit bedankt iedereen voor het vertrouwen.  

Henk geeft nog eens het belang van vrijwilligers aan; je moet het met zijn allen doen. Vrijwilliger zijn onbetaalbaar.  

Voor iedereen is er een consumptie op kosten van ASE.  

  

Notulist :  Nienke Meilink  

  

  

  

  

  

  


