
NOTULEN JAARVERGADERING ACTIVITEITENSTICHTING VRIJDAG 16-03-2018 

Opening 

Voorzitter Henk Neutenberg heet iedereen welkom op de jaarvergadering van de Activiteiten 

Stichting. 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Punt 4 en 5 van de agenda worden omgedraaid.  

Zaterdag 24 maart is er de actie Elsenerbroek Schoon. We hopen op een mooie opkomst. 

Vaststellen van het verslag van de jaarvergadering gehouden op 31-03-2017 

Bert Laarhuis heeft een fout in de notulen ontdekt m.b.t. de subsidie die is toegekend. Er is namelijk 

€ 5000 extra te verdelen tussen de buurtschappen. Fout wordt hersteld. 

Notulen worden verder goed gekeurd. Henk Neutenberg bedankt Nienke Meilink voor het maken van 

het verslag. 

Behandelen financieel verslag over 2017 

Herman Wissink geeft tekst en uitleg over de financiën van 2017. Verslag hiervan is bij Herman 

Wissink in te zien.  

Behandelen jaarverslag over 2017 

Nienke Meilink heeft een powerpoint presentatie gemaakt met de beschikbare foto’s van de 

activiteiten die in 2017 zijn gehouden. Deze wordt afgedraaid.  

Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Jan Wolfs en Geraldine Klaver. Jan Wolfs doet het woord en keurt alles 

goed met de complimenten voor het zorgvuldige werk aan de penningmeester. 

Benoeming nieuw kascommissielid 

Jan Wolfs treed af en Hendrik Brinkers is bereid om samen met Geraldine Klaver volgend jaar de 

boeken te controleren. 

Afscheid van Hendrik Brinkers als bestuurslid 

Hendrik Brinkers wordt door de voorzitter bedankt voor de inzet van de afgelopen 6 jaar. Was niet 

altijd makkelijk plannen met het werk. Hendrik is vooral verantwoordelijk geweest voor het goed 

verlopen van het vogelschieten. Er wordt een attentie overhandigd. Hendrik geeft aan dat hij het 

altijd met plezier heeft gedaan. 

Vacature nieuw bestuurslid 

Het is het bestuur helaas niet gelukt om tijdig een nieuw bestuurslid te vinden. Oproep wordt 

gedaan.  

Prijsuitreiking kaartcompetitie 17/18 door Henrie Tjoink 

Henrie doet vol enthousiasme de prijsuitreiking, een hoop getallen over dit seizoen passeren de 

revue.  Barend Brunnekreeft is dit jaar de grote winnaar van de competitie met 3851 punten. 2e 

wordt Henk Brinkers met 3826 punten en Henrie Tjoink wordt 3e met 3825.3 punten.  De poedelprijs 

ging dit jaar naar Gerrit Naafs met 3591.4 punten. 



Barend Brunnekreeft is aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.  

Tot slot bedankt Henrie alle vrijwilligers die bardiensten hebben gedraaid. 

Evaluatie en suggesties nieuwe activiteiten 

• De Spaanse avond, vorig jaar door Anneke Maas voorgesteld, staat dit voorjaar nog op het 

programma. (20 april) 

• Jubileumfeest op 7 en 8 juli;  plan is klaar maar de puntjes moet nog op de i worden gezet. 

• Anja Oplaat lijkt het leuk om een keer een bierproeverij door Henk Oplaat te doen. Zou 

misschien iets zijn voor de  nieuwjaarsbijeenkomst.  

• Geraldine Klaver vraagt of het mogelijk is om  het maken van een palmpasenstok weer nieuw 

leven in te blazen. Dat is voor dit jaar te kort dag, volgend jaar wordt weer gekeken of we dit 

weer kunnen organiseren. 

• Gerrit Boswinkel lijk het leuk om met de buurt een Nieuwjaarsbrunch te houden. Ook dit 

houden we warm. 

• Bert Laarhuis vraagt waarom we de kindervogel niet van Martens hadden in 2017. Antwoord 

; het e.e.a. ging mis in 2017 met het kinderschieten in 2016 met de schietmeester van 

Martens. Daarom is geprobeerd om in 2017 dit zelf te regelen. Ook dit was inderdaad geen 

succes omdat de kindervogel van het verkeerde materiaal was gemaakt. Dit jaar zoeken we 

naar de goede oplossing.  

Rondvraag 

➢ Freddie Wolff; Kan het biljartlaken worden vervangen, er zitten gaten in.  Aktie wordt 

ondernomen door Henk Neutenberg. 

➢ Jan Wolfs; Vindt de kascontrole moeilijk omdat het allemaal digitaal is, en vraagt zich af of 

het anders kan met meer controlemogelijkheden. Anita Kolhoop gaat met de accountant 

overleggen of dit mogelijk is.  

➢ Anita Neutenberg; is een mobiel pinapparaat een optie voor de buurt, zodat mensen contant 

geld kunnen krijgen om munten te halen. Nee, we zij geen bank.  Er zullen sowieso dingen 

gaan veranderen m.b.t. tot de kas in het buurthuis.  

➢ Jan Wolfs; Is het verstandig om rododendrons te planten.  Volgens de voorzitter is het prima 

mogelijk als de grond de juiste behandeling krijgt. Er moet veel blad onder. 

➢ Anja Oplaat; Is het misschien een idee om een biljartcursus voor de jeugd te organiseren. 

Ook dit wordt meegenomen of dit haalbaar is voor de buurt. 

➢ Henrie Tjoink; Is het mogelijk dat er meer briefjes van € 10 en meer kleingeld in de kas 

komen?  Er zal het e.e.a. veranderen m.b.t. de kas in het buurthuis. Proberen om de 

bezoekers te stimuleren om zo veel mogelijk zelf het gepaste bedrag van huis te laten 

meenemen.  

➢ Hoe zit het met de rode munten? Tijdens vergadering wordt besloten dat deze altijd geldig 

zijn! 

➢ Barend Brunnekreeft: wordt er nog een keer Keizerschieten georganiseerd? Ook hier gaan 

we naar kijken. Dit is tenslotte weer een kroonjaar. Jan Wolfs vraagt of het dan tegelijkertijd 

met het vogelschieten kan. 

➢ Anita Brinkers: werkt de thermostaat weer? Ja, soms zijn er softwareupdates en dan moet ie 

weer gereset worden. 

➢ Hendrik Brinkers bedankt huidig en oud bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen. 

 

Sluiting 



Voorzitter Henk Neutenberg bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de 

vergadering.  

Voor iedereen is er een gratis drankje. 

 

 

Notuliste: Nienke Meilink 


