
Notulen Ledenvergadering 18 maart 2019 

Afwezig met melding: 

Engeline Wieberdink. Leny Comis. Mike Kievit. Joke en Bert Boot. Dini Zoet. Toon Borst. Joop Visser. 
Sheila Blokziel. Corrie Slotboom. Evelien Beckers. 

Welkom door de voorzitter.’ 

Melding van afmeldingen. Toon is geopereerd. Bloemetje gestuurd. 
Mededeling kascontrole. Marion en Hugh gaan controleren. 

Verslag ledenvergadering 2018. 
Opmerkingen van Toon worden besproken bij rondvraag. 
Verslag 2018 is goedgekeurd. 

Vaststellen jaarverslag. 
Adopteer een dier. Dian is gestopt maar er is geen overdracht gedaan. Alsnog Dian benaderen zodat 
we de adoptie kunnen laten doorgaan. Er is een vraag over het bedrag aan adoptie. Er is 
onduidelijkheid over het bedrag. Er is echter niet méér binnengekomen dan verantwoord. 
Erika, Evelien en Sheila gaan adoptie opnieuw opzetten. 
Website moet worden aangepast en Tanja gaat er mee aan de slag. 
Tekst dierenadoptie aanpassen. 
Verslag verder goedgekeurd. 

Complimenten aan Toon dat er nog zoveel wordt opgehaald en verdeeld over goede doelen. 

Begroting 2019. 
De aanvraag is ingediend voor € 83.000,- onder andere om voor de zondagsdiensten vaste betaalde 
krachten aan te kunnen nemen. Ondanks inspanningen is dit niet gehonoreerd. Toegekend is slechts 
€ 71.580,- (2018+2,8% acres).  

Verkiezing bestuursleden. 
Ambitie om met 5 bestuursleden te werken.  
Verkiesbaar zijn Auke van Nie en Tim Buddelmeijer.  Verkozen met algemene stemmen. Er zijn geen 
andere kandidaten voor secretaris en bestuursleden. Tim geeft aan dat dit zijn laatste termijn is en 
verzoekt de vergadering uit te kijken naar een andere penningmeester. 
Nog te zoeken naar een secretaris en 2 bestuursleden.  

Subsidievoorwaarden. 
UITWERKEN 
Erika artikel huiselijk geweld en gezond gewicht. 

Winkel werkt prima. REDDING van de boerderij. Geweldig team. 

Bert Bronkhorst is al bezig met voorbereiding voor Brinkie’s verjaardag. 

Hans vraagt of er opleidingen in de buurt zijn die stageplekken hebben. Probleem is dat stageperiode 
te kort is. Sheila is leermeester en kan dat dus wel begeleiden. Veel papierwerk en begeleiding. Erg 
veel uren nodig. Er is echter maar een klein groepje waar alles op neer komt. Goede suggestie en we 
gaan er over praten/nadenken.  
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Alfred geeft complimenten over de kalender . Ziet er goed uit. 
Ook complimenten over- en aan de vrijwilligers. 
 
Marja heeft mail gestuurd over gratis bomen. We zijn er waarschijnlijk te laat mee maar Bert geeft 
aan dat we alle bomen al gratis krijgen. 
 
In april gaan we een rondje in gesprek met vrijwilligers die daar behoefte aan hebben. In combinatie 
met VOG en vrijwilligerscontract. 
 
Opmerkingen Toon: 
Vrijwilligers muntenactie uitnodigen voor de kerstborrel. Toon vragen wie er als vrijwilligers 
meewerken aan de muntenactie. Iedereen voor alle activiteiten uitnodigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    




