Notulen Algemene Ledenvergadering, 8 november 2019.*
Opening, door Stefano, hij is blij met de grote opkomst.
1. Mededelingen: afmeldingen voor deze vergadering, de nieuwe quad staat te pronken, en de
financiën halen we naar voren omdat Marga nog andere verplichtingen heeft.
2. Notulen feestelijke ledenvergadering 2018 (te lezen op de website) Geen opmerkingen, dus
worden deze goedgekeurd,
3. Financieel verslag en bevindingen kascommissie. Financiële verslagen liggen op de tafels
zodat iedereen mee kan kijken. Bijzonder is dat we een donatie van Atelanta, de
gymvereniging hebben gekregen die opgeheven is. Marga licht de financiën toe en geeft aan
dat we weinig rente krijgen en altijd iets terug krijgen van Eneco. De feestavond vorig jaar en
de quad waren grote kostenposten maar we staan er financieel heel goed voor. Wandelen
levert nog altijd iets op, de drie tochten hebben allen geld opgeleverd. Opmerking uit de
zaal: we zijn een rijke vereniging. De kascommissie komt aan het woord en zij vinden dat de
kas en de financiën prima op orde zijn. Wil en Plonia worden heel erg bedankt. Volgend jaar
bestaat de kascommissie uit Wil Voorbij en Jos van Kouwen, Jos Voorbij is reserve lid.
4. Bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar: Andre Bakker, Cees van de Greft en Otto
Borger. Tussentijds aftredend: Olga Bunschoten. Stefano vertelt het verhaal van de veel te
kleine sneeuwschuiver van Olga toen zij de eerste keer kwam helpen schuiven. Olga wordt
heel erg bedankt voor haar inzet en krijgt lovende woorden en een cadeau. Olga blijft helpen
bij de wandelevenementen en blijft ook de contributie ophalen in ‘haar’wijk.
Er is afgelopen week een kandidaat voor de lege plek gevonden die op termijn het
secretariaat gaat overnemen: Natasja Terpstra en zij wordt gekozen tot nieuw bestuurslid.
Helaas is zij niet aanwezig en mist daardoor de enthousiaste reacties.
5. Rondvraag.
Wil Voorbij vertelt dat Bloemhaven een eigen veegmachine heeft en hij stelt voor contact op
te nemen met Oscar Kooiman om deze machine te gebruiken bij sterk ijs en bewoners van
bloemhaven zullen ook zelf willen schuiven. Het bestuur is er heel blij mee.
Andre Bakker: er is een water gemaakt bij de rotonde bij Marickenland, mogelijk is dat een
goede plek voor een ijsbaan, het water is 60 cm diep.
6. Sluiting. Een drankje van de vereniging voordat de bingo start, Leo Kok heeft 2 dozen fruit
geschonken en van Jos en Ton Bunschoten is een kist violen en een kistje witlof ontvangen.
Traditioneel drie rondjes bingo o.l.v. Jos van Wijk

*Deze notulen zijn niet goedgekeurd omdat de ALV 2020 niet doorgaat i.v.m. corona. De goedkeuring
zal volgend jaar aan de leden gevraagd worden.

