
Verslag van het bestuur en de activiteiten commissie. 
We hebben in 2018 11 keer met het bestuur vergaderd en van de activiteiten 6 keer.  
John is als nieuwe penningmeester geïnstalleerd. Een collecte gehouden, meegedaan aan de grote club 
actie, het AGON-Fonds is een feit geworden. Nu de datums dat dit alles is gebeurd. 
In januari heeft het bestuur en de activiteitencommissie de volgende acties gehad.  
09-01-2018: de eerste stappen ondernomen om een AGON-fonds op te richten en is er op 12-1 

Nieuwjaarsreceptie en Rad van Fortuin 

30-01-2018: Opbrengst de grote clubactie 2017 was € 183,70. Ook is er een begin gemaakt van een 
voorlopig aanvraagformulier voor het AGON fonds. 

 
20-02-2018  Het beleidsplan voor het CBF gemaakt en een nieuwe flyer gemaakt voor AGON. 
 
20-03- 2018 Rolstoelsticker ontworpen. Deze kan bij het bestuur besteld worden. Ook is ons 

gevraagd om gezonde hapjes op de avonden te serveren. 
23-03-2018  Ledenvergadering, de bingo wordt verzet omdat de vergadering te lang duurt. 
 
18-04-2018: Van overheidswege hebben ook wij nu te maken met de privacywet    
20-4 -2018  Blikkenmuseum/Pannenkoekhuis en we hebben allemaal een lekkere pannenkoek gehad. 
  
15-05-2018  John wordt officieel penningmeester, ook wordt er besloten dat leden die zich wel 

hebben opgegeven en niet komen bij een activiteit dan wel moeten betalen. 
 
19-06-2018             Alles aangepast voor de privacywet       
22-6 -2018  BBQ Dat was weer goed verzorgt door Wim Middag 

 

1 t/m 7-7-2018 Collecte Hart voor Handicap, helaas alleen maar in de gemeente Twenterand 

24-07-2018: Alle leden een formulier gehad voor de privacywet 
 
28-08-2018  Naar de notaris geweest voor de oprichting van het AGON-FONDS en het beleidsplan 

AGON geoptimaliseerd van het CBF 
 
28-9 -2018  Bingo, We hadden hele mooie prijzen 

 
02-10-2018  2 Laptops gekregen op de beursvloer van EG computers en de RABObank, tevens enkele 

workshops voor een avond gescoord. 
 
06-11-2018: AGON-fonds opgericht d.d. 17-10-2018 
16-11 -2018  Stamppot Buffet, Deze was ook heel goed verzorgd door Wim Middag 

 
04-12-2018: Stukje in Even Buurten, het blad van de Welle. Ook is er een mogelijkheid gebruik te 

maken van eetvoorziening (Het Gemak).  
16-12 -2018  Manege Reggenhoeve hield voor Villa Joep een Hippolon, er waren 4 vrijwilligersvan ons  die 

deze middag als controlepost hebben gestaan. Ze hebben 3500 Euro opgehaald voor Villa Joep 

 

21-12 -2018  Kerst met de Edelwiss Spolers en Lucia speelde heel goed mee. 

Dec. -2018  Bericht dat de Grote Clubactie € 318,20 heeft opgebracht en deze is voor de Busreis 2019 

 



Bert stop als secretaris maar wil nog wel notuleren. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. 
Wie wil het secretariaat overnemen. 
 


