
Notulen van 19 februari 2019 

Aanwezig: Danny, Anneke, Kees en Marjan 

Afwezig: Joke 

 

1) Opening 

2) Bespreken verslagen 

3) Financieel jaar overzicht 

4) Koerier en wat er in moet komen te staan 

5) Wat verder ter tafel komt. 

 

 

1) Opening: Danny heet ons welkom en dat deze bijeenkomst is om de Algemene 

ledenvergadering voor te bereiden: 

a; Gezamenlijk besloten om op 23 april 2019 de Algemene ledenvergadering te 

houden. 

b; Anneke stuurt een email naar St. Jozef gebouw om een zaal te reserveren 

voor 23 april 2019 met twee keer koffie tijdens de vergadering en één keer fris 

of een biertje na afloop. 

c; Danny gaat kijken of hij bij zijn oude werkgever een beamer kan regelen 

anders vraagt hij dit aan Jelle Harder. 

d; Leden via een nieuwsbrief alvast op de hoogte stellen van onze Algemene 

ledenvergadering. 

f; Zorgen dat de vernieuwde Koerier 3 weken voor de Algemene 

ledenvergadering bij de leden thuis ligt. 

e; Er is besloten om bij de leden, die nog niet betaald hebben voor 2018, een 

brief bij de koerier te doen of ze alsnog hun contributie, voor 2018, willen 

voldoen. Anneke gaat kijken of zij een bestandje kan maken zodat we via deze 

etiketten weten wie er een brief bij krijgt. Blijkt achteraf dat ze niet betalen dan 

gaan deze leden uit het bestand. 

 

2)  Algemene Ledenvergadering wat gaan we vertellen: 

a; Bespreken van verslagen: 2018, waar zijn wij nog mee bezig oa 

Kramsalamanders om te kijken of we nog een rechtszaak kunnen aanspannen 

Jelle en Danny doen dit samen met Bondine Kloostra. 

Wij houden vinger aan de pols of iedereen rond om HOV zich aan de afspraken 

houdt. 

b; Voor 2019 kunnen wij weinig doen, Alleen vinger aan de pols houden of 

alles volgens belofte te werk gaat. 

 

 

 



3) Financieel verslag: 

Anneke heeft het allemaal al af en deze zijn naar ons gemaild. Ze gaat de 

kascommissie bij elkaar vragen of zij er naar willen kijken. 

Ook moet er een nieuwe kascommissie benoemd worden, dit wordt in de 

ledenvergadering gevraagd of er iemand is die dit wil gaan doen. 

 

4) Koerier wat komt er in te staan: 

a: Aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 23 april 2019 

b: Financieel verslag 

c; Opruimactie in Anne’s hoeve/NL doet? 

d; Vernieuwde website van Anne’s hoeve 

e; Stukje van Joke Verrij en de benoeming als secretaris 

f; Verhaaltje over de bosploeg met evt. een foto 

g; Roel Luijer heeft wegens zijn gezondheid de functie van webmaster neergelegd. 

Dit is overgenomen door Doortje van Dijk. Zij is druk bezig met de bouw van een 

nieuwe website. 

 

5) Wat verder ter tafel komt: 

a; Op de website moet punt 8 en 9 vervallen, punt 10 blijft de naam wordt 

aangepast naar Joke Verrij, punt 11 naam wordt aangepast naar Doortje van Dijk. 

b; Joke vragen of ze een stukje wil schrijven over haar zelf met foto. Marjan gaat 

haar dit, via de mail, vragen. ( Is inmiddels gebeurd en wacht op haar antwoord). 

c; Vereniging bestaat op 19 juni as 35 jaar besloten om hiermee niks te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


