Jaarvergadering 2022
Agenda

Datum
Do. 21 april 2022
20:00
De Hoge Es

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening + Vaststelling agenda
Verslag vorige jaarvergadering 22-03-'19
Ingekomen post + mededelingen
Overzicht ledenadministratie
Jaarverslag (secretaris)
Jaarverrekening 2021 (penningmeester)
Verslag kas-controle-commissie
Begroting 2022 (penningmeester)
Mutaties
Samenstelling bestuur+AC+straatvert.
Rondvraag
Sluiting

Afsluiting
Bingo
3 gratis rondes
Mooie prijzen!

Verslag jaarvergadering wijkvereniging Noetsele 22 maart 2019.
1. Opening.
Voorzitter TomVroom opent de vergadering en heet iedereen, namens het gehele bestuur, van
harte welkom. In het bijzonder Yvonne Posthuma van stichting De Welle.
Er zijn 39 leden aanwezig.
2. Verslag jaarvergadering 23 maart 2018.
Het verslag wordt goed gekeurd en de notuliste wordt bedankt voor het maken hiervan.
3. Ingekomen post en mededelingen.
De wijkvereniging mag ook in 2019 gratis gebruik maken van De Hoge Es.
4. Overzicht ledenadministratie.
Er zijn 269 leden en 8 donateurs.
5. Jaarverslag secretaris.
Evelien Hegeman leest het verslag met activiteiten voor.
*De spel- en kaartavonden op maandagavond, gedurende het seizoen, werden goed bezocht.
*Er werd elke woensdagavond gewandeld.
*De nieuwjaarsreceptie was op 12 januari bij De Oale Sté, de muziek werd verzorgd door het
koor Door Merg en Been.
*Zwemmen en bingoavonden zijn altijd weer een succes.
*De bloemschikavonden, vóór Pasen en vóór Kerst, werden druk bezocht. Alice Hoogenkamp
had de leiding.
*Paaseieren zoeken op tweede paasdag blijft voor de kleinsten een hele leuke activiteit.
*Op Koningsdag was er, zoals elk jaar een gezellige koningsmarkt.
*Op Hemelvaartsdag was er traditiegetrouw de fietstocht.
*Op 9 juni was er speciaal voor de vrijwilligers een gezellige middag. Eerst een rondleiding
bij De Valkhof in Hellendoorn en daarna samen eten bij De Hoge Es.
*Op 5 oktober was er de opening van het nieuwe seizoen bij De Oale Sté. Musicale
medewerking werd verleend door Spass Muss Sein.
*Op 27 oktober konden wijkbewoners gezellige ‘Even Bijkletsen’ bij De Budde.
*De laatste activiteit van 2018 was de kerstmaaltijd bij De Hoge Es.
6. Jaarrekening 2018 penningmeester.
Marjon Hegeman licht e.e.a. toe.
7. Verslag kascontrolecommissie.
Kascommissie 2018: Gerda Middelkamp en Jaap Ellens.
Alles klopt en ziet er keurig netjes uit.
Volgend jaar: Gerda Middelkamp en Jaap Ellens
Reserve: Eveline ter Avest
8. Begroting 2019 penningmeester.
Deze wordt voorgelezen en goed gekeurd.
9. Mutaties.
Bestuur: Marjon Hegeman stopt als penningmeester, Rob Korbeld volgt haar op.
Marjon Hegeman wordt lid van het bestuur.
Activiteitencommissie: Herman Kemper stopt, geen opvolger.
Straatvertegenwoordigers: Marjon Hegeman stopt, Mirjam Mensink volgt haar op.

Dora Vagevuur stopt, Eveline ter Avest volgt haar op.
Andrea Oude Roelink stopt als coördinator straatvertegenwoordigers, geen opvolger.
10. Samenstelling bestuur.
Voorzitter: Tom Vroom
Secretaris: Evelien Hegeman
Penningmeester: Rob Korbeld
Lid: Marjon Hegeman
Lid: Gea de Boer
11. Samenstelling activiteitencommissie.
Wim Heerink
Jannette Schipper
Paulien Hegeman
Cindy Ulkeman
12. Straatvertegenwoordigers.
Amanda Besten
Anne Brokelman
Ans Winkels
Arie Wind
Diny Kleinjan

Dirk Fokkert
Eveline ter Avest
Ineke Ulkeman
Janine Senkeldam
Mirjam Mensink

Renate Tibbe
Riekie Oelen
Thea Verkroost
Tonny Wolterink
Coördinator: vacature

13. Rondvraag.
*Anita Marsch vraagt hoe groot de wijk is en of iemand lid mag blijven na verhuizing buiten
de wijk. Francien Tromp merkt op dat sommige mensen die buiten de wijk wonen toch lid
zijn.
Marjon Hegeman antwoordt: Vroeger mochten mensen lid blijven als ze gingen verhuizen
buiten de wijk. Ongeveer 6 jaar geleden is door het bestuur besloten dat het lidmaatschap
komt te vervallen als leden buiten de wijk gaan wonen. Ook komt het lidmaatschap te
vervallen als leden die al buiten de wijk wonen weer gaan verhuizen buiten de wijk.
*Gerda Middelkamp: De Rabobank organiseert de Rabo Clubkas Campagne voor
verenigingen en stichtingen die bij de Rabobank bankieren. Waarom heeft de wijkvereniging
zich hier niet voor opgegeven?
Marjon Hegeman antwoordt dat ze hier te laat achter kwam.
*Tom Vroom vraagt de aanwezigen hier om mee te denken om mensen actief te krijgen voor
vrijwilligerswerk bij de activiteitencommissie.
*Eveline ter Avest denkt dat het moeilijk wordt de bestaande activiteiten voort te zetten als er
zich geen nieuwe vrijwilligers melden voor het bestuur en de activiteitencommissie. En dat er
dan ook zeker geen nieuwe activiteiten bij zullen komen.
*Wim Heerink denkt dat het zinvol is om tijdens activiteiten leden te vragen om vrijwilliger te
worden.
*Gerda Middelkamp meldt zich aan als vrijwilliger voor de activiteitencommissie.
Luid applaus!
*Afscheid van Marjon Hegeman, Herman Kemper en Dora Vagevuur.

