
Notulen Ledenvergadering 2020 van Kinderboerderij ’t Brinkie. 

Aangemeld voor deze (in verband met COVID-19) elektronische vergadering zijn: 

Toon Borst, Marion Glavin, Joop Visser, Alfred de Jong, Tim Buddelmeijer, Auke van Nie, 
Frans Monden, Stanneke van Westerop, Ida Westenberg, Engeline Wieberdink, 
Corrie Slotboom, Ans Blokziel, Marja van Drunen, Sheila Blokziel, Erika Wehrle,  
Evelien Kuipers, Rob Swart, Bert Boot en Joke Boot 
 

De benodigde stukken zijn per email aan alle deelnemers verstrekt en tevens op de website 

geplaatst. 

Naar aanleiding van deze stukken zijn vragen binnengekomen die door het bestuur zijn beantwoord. 
Er zijn door Rob Swart nog 2 vragen gesteld, mist de balans en de bezoekersaantallen. Die zijn heden 
alsnog naar hem gemaild. 
 

Vervolgens is een protocol aan de deelnemers verstrekt (wederom per mail). Zie onderstaand. 

Tot 31 oktober 23.59 uur kunt u uw mening kenbaar maken. Dit kan per mail naar 

bestuur.brinkie@gmail.com of schriftelijk op de boerderij. 

Stemformulier: 

1. Vaststellen verslag ledenvergadering 18 maart 2019.  ja/nee/blanco 
 

2. Vaststellen jaarverslag 2019 inhoudelijk   ja/nee/blanco 

3. Vaststellen financieel jaarverslag 2019   ja/nee/blanco 

4. Begroting 2020     ja/nee/blanco 

5. Verkiezing bestuurslid voor twee jaar  ja/nee/blanco 

Kandidaat: Alfred de Jong 

Er zijn van de 20 aanmeldingen 13 stemreacties tijdig ontvangen en aan de hand daarvan heeft het 

bestuur de volgende besluiten genomen: 

Op vraag 1 zijn 12 ja stemmen en 1 blanco stem binnengekomen. De notulen van de vergadering 

2018 is hiermee goedgekeurd. 

Op vraag 2 zijn 12 ja stemmen en 1 blanco stem binnengekomen. Het inhoudelijk jaarverslag is 

hiermee goedgekeurd. 

Op vraag 3 zijn 11 ja stemmen, 1 nee stem en 1 blanco stem binnengekomen. Het financieel 

jaarverslag is hiermee goedgekeurd. 

Op vraag 4 zijn 11 ja stemmen, 1 nee stem en 1 blanco stem binnengekomen. De begroting 2020 is 

hiermee goedgekeurd. 

Op vraag 5 zijn 12 ja stemmen en 1 blanco stem binnengekomen. Alfred de Jong is hiermee verkozen 

als bestuurslid en wij wensen hem daarbij erg veel succes en plezier. 

 

mailto:bestuur.brinkie@gmail.com


Voorts heeft de heer Swart aangeboden om van alle leden de email adressen te willen verzamelen 

waarvoor wij hem bij voorbaat dankbaar zijn. Wij zullen binnenkort contact met hem opnemen om 

na te gaan hoe we dit kunnen organiseren. 

 

Voorts: BLIJF GEZOND, HOUDT AFSTAND EN DRAAG WAAR MOGELIJK EEN MONDBESCHERMING. 

             ALLEEN SAMEN KUNNEN WE HET COVID VIRUS BESTRIJDEN. 

 

Bestuur Vereniging Kinderboerderij ’t Brinkie 

Auke van Nie voorzitter 
Tim Buddelmeijer penningmeester 
 


