
 

 

 

 

Notulen JAARVERGADERING 22-03-2018 bij Ons Erf in Nijverdal 
Afwezig met kennisgeving: 11 leden  
 
1. Welkom/ opening  
Wilna opent de vergadering en kan 28 leden en 3 partners verwelkomen. De vergadering is via laptop en 
beamer op een scherm te volgen. 
 
2. Mededelingen/ ingekomen stukken  
-  Onze secretaris Bert L. Is op vakantie, Tonny vervangt hem vanavond. 
 -  rekening ASR  voor bedrijfsaansprakelijkheid  

- brief van gem. Hellendoorn betreft subsidie aanvraag 2018                 
- CBF integriteitsverklaringen en richtlijnen voor jaarverslag. Regelement/bijlagen. 
- Grote Clubaktie, opbrengst 2018  is € 318.20, deze wordt gebruikt voor de busreis op 10 mei.   
- per 25 mei voldoen aan de privacy wet, AVG stichting die tegen betaling hierbij wil helpen,  

- AGON fonds: aanvraag fiets nog in onderhandeling en voor tegemoetkoming auto,  

- vermelding in gemeente gidsen   

- TCR uitnodiging “Bus-idee-dag”,  

3. Notulen jaarvergadering 2018  
Deze worden goedgekeurd en afgetekend door Wilna en Tonny en gearchiveerd. 
   
4.  Jaarverslag secretaris 2018 
Deze worden door Wilna voorgelezen,  goedgekeurd en gearchiveerd. 
   
5. Jaarverslag penningmeester 2018 
John geeft toelichting op het jaaroverzicht, met name splitsing- en doel van het AGONfonds. 
Er wordt aan de leden gevraagd om ideeën /voorstellen om AGON geld te besteden ( weekend weg, met 5 
jaar bestaan iets extra doen,  eigen bijdrage activiteiten omlaag).  
Verder zijn er geen opmerkingen, het jaarverslag wordt goedgekeurd en gearchiveerd.  
   
6. Verslag kascommissie 
De kascommissie Agnes Polearends en Janny Kerssies hebben de kas van de Activiteiten Commissie en de 
bank gecontroleerd en verslag hiervan uitgebracht. Alles wordt goed bevonden en accoord gegeven. 
 
7. Benoeming kascommissie 2020: Janny Kerssies, en Leo Lampertsdorger, reserve Piet Velt. 
 
8. Vaststellen verschillende zaken  

a. Contributie; deze blijft voor 2020 hetzelfde. 
b. AGON fonds er kan in 2018 totaal bijgeschreven worden van de collecte  

Hart voor Handicap € 1,637.10 . 
c. Begroting 2019; P. Velt vindt in de begroting bedrag adviseurs laag. Afspraak met de 

adviseurs is als zij voor niet leden de belastingaangifte doen. Zij de naam aan de 
penningmeester doorgeven, deze controleert of er betaald wordt en geeft dit door aan de 
desbetreffende adviseur. 
A. Ottens er is een bedrag voor de collecte begroot maar bij dotatie AGONfonds staat p.m. 
omdat bedrag nog onbekend is, hier had dan ook een schatting kunnen staan. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
9.Bestuur: Aftredend en herkiesbaar Bert Lichtenberg (wordt notulist) en Tonny Haverkort (interim 
secretariaat). Met applaus worden beiden herkozen. 
 
Secretariaat: vacature, wie van onze leden weet nog iemand ( of zelf) die wij hiervoor zouden kunnen 
benaderen? J. Kerssies vraagt of het veel werk is en wat de taken zijn. 
 
10. Rondvraag: G. Grissen vraagt of er bij de betaling voor de belastingaangifte, gewoon hun naam erbij 
gezet wordt. Wilna zegt dat dit niet mag ivm AVG. Verder zijn er geen vragen. 
 
11.  Huldiging jubilarissen Linda Vos (12,5 jaar) en Gerrit Knol 40 jaar lid, hij krijgt een gouden speld met  met 
steentje erin. Beiden krijgen i.p.v. bloemen artikelen voor hun nieuwe woonruimte. 
   
12. Sluiting van de vergadering 
Wilna sluit de vergadering en wenst de leden veel plezier met de bingo. Er zijn weer mooie prijzen te 
winnen, met als hoofdprijs dit keer een voucher voor 2 personen diner bij een Fletcher hotel. 
 
Datum: 23-03-2019 
     
Voorzitter      Secretaris (interim) 
 
 
 
Wilna Eisink      Tonny Haverkort 

 

 

 

 


