
Nav. Digitale Ledenvergadering Vereniging Kinderboerderij 't Brinkie oktober 
2020. 
 
1. VASTSTELLEN VERSLAG LEDENVERGADERING OKT. 2020. 
Nav. Opmerkingen A.deJ. 
Ad 1 : Bestuursverkiezing :VRAAG : graag  verslag gang van zaken rondom 
kandidaatstelling A.deJ. , die officieel gekozen is maar nu ineens van het toneel 
verdwenen is ? 
A.deJ. zijnde Alfred de Jong is niet “van het toneel verdwenen” maar is vorig jaar 
voor 2 jaar verkozen als algemeen bestuurslid en is dus in 2022 weer aan de beurt om 
af te treden en herkozen te worden.  De heer de Jong is momenteel in opleiding voor 
het penningmeesterschap en zal in het verenigingsjaar 2022 officieel kunnen worden 
verkozen  tot penningmeester. 
 
Nav. Opmerkingen  T.B. 
Ad 1 : Heb van RS zijnde Rob Swart begrepen dat hij stemrecht had bij vorige 
digitale ALV  aangezien hij al jaren lid (lidno. 2286) is. RS heeft géén stukken 
ontvangen hoewel zijn e-mail adres bekend was.  RS heeft ook aangeboden e-
mailadressen van leden te verzamelen, maar is niet meer benaderd. Vraag : waarom 
niet ?   
Van de heer Rob Swart is bij de ledenadministratie helaas geen emailadres bekend. In 
2019 kwamen de vragen ván Rob Swart via Toon Borst en niet rechtstreeks bij 
bestuur.brinkie@gmail.com 
 
Ad 3: Oproep om zich op te geven voor controle boeken over 2010 . 
Blijkbaar heeft niemand zich geroepen gevoeld zich op te geven. Maar dit betekent 
toch niet dat daarmee de Controle kascommissie niet op de agenda ( zie art.13, 
4 )moet staan ? Inmiddels heeft een bewoner uit Gein 3 (MB) zich aangemeld 
hiervoor . Geprobeerd wordt nog een vrijwilliger hiervoor te vinden. 
Controle kascommissie dient inderdaad op de agenda te staan. 
Bedoeld wordt waarschijnlijk het boekjaar 2020.  
1 lid heeft zich aangemeld (P. Schinks) en die zullen wij benaderen.  
Wij zijn nog op zoek naar een tweede lid. 
 
Ad 4: “Geen extra subsidie voor zondagdiensten houdt in dat de zondagdiensten 
gedraaid moeten blijven worden door de vrijwilligers die dit met veel inzet doen ' 
Vraag : Waarom was in de zomerperiode toen alle andere kinderboerderijen 
minimaal 30 uur open waren voor bezoekers en 't Brinkie slechts 6 uur ( do. en vr. 
van 10-12 en za. Van 13.00-15.00 uur) niet ook op zondag ? 
Het Coronaprotocol (op basis van advies SKBN) was in het weekend niet uitvoerbaar 
in de zomerperiode. 
 
Ad 5 : “Het bestuur heeft vier jaar geleden, drie weken nadat zij op de hoogte was 
van het vertrek van Willy Vossenaar dit gedeeld met de ALV die er toen was. Daarmee 
heeft het bestuur zich aan deze verplichting gehouden “. 



Zoals bekend heeft ondergetekende na overleg met een bestuurslid van de VENZO 
een kandidaat  voorgesteld die benaderd zou worden voor de functie van secretaris. 
Dit  is nooit gebeurd omdat het bestuur uit was op een ' homogeen' bestuur . Dit heeft 
betekend dat  secretaris PW ,zonder dat hij hiervan op de hoogte was, bleef 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tot het voorjaar 2020. 
Vraag: nu er twee kandidaat bestuursleden slechts voor één jaar gekozen gaan 
worden, betekent dit dan dat er alsnog in het komende jaar gezocht gaat worden 
naar   nieuwe kandidaten die én aan het profiel van een secretaris beantwoorden   
alsook om te zorgen dat dit bestuur diverser gaat worden ?  
In de statuten staat dat de bestuursleden voor uiterlijk 2 jaar worden benoemd. Om 
de statuten te kunnen volgen zijn de nieuwe bestuursleden verkozen voor 1 jaar en 
kunnen vervolgens weer om de 2 jaar worden herkozen. 
  
 
 
 


