
NOTULEN LEDENVERGADERING 14 MAART 2022 

 

Afwezig met bericht van afmelding: E. Wieberding, E. Beckers (ziek) E. Wehrle (ziek), S. Blokziel 
(vakantie), C. Slotboom. 
 
Aanwezig: Joke Boot, Bert Boot, Ans Blokziel, Bert Smit, Ida Westenberg,   Alex, Henk de Werk, Alfred 
de Jong, Auke van Nie, Tim Buddelmeijer (notulist), Hans van Drunen, Marja van Drunen, Toon Borst. 
 
Voorzitter opent de vergadering. 
 
De verslagen en verantwoordingen boekjaar 2021 worden goedgekeurd. Toon heeft nog wel vragen 
over de notulen van het vorige boekjaar. Auke heeft die beantwoord. 
 
Groepstaken en educatielessen zijn er door de Corona pandemie niet geweest. Er zijn toch nog wel 
veel bezoekers geweest en er is , voor zover mogelijk, veel gedaan aan educatie. 
Er moet wel meer aandacht besteed worden aan het betrekken van scholen, kinderopvang en BSO’s 
voor de educatieve lessen en bijeenkomsten. 
 
De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en behoudens enkele 
opmerkingen goedgekeurd. De goedkeuring was bij de stukken toegevoegd. 
 
Alfred de Jong is herkozen als 2e penningmeester en Bert Smit als algemeen bestuurslid. Beide 
zonder tegenstemmen. 
 
Er is discussie gevoerd over de buurtbudgetten met betrekking tot het betalen van vrijwilligers voor 
de zondag. Dat is echter niet nuttig omdat het, voorlopig, éénmalige budgetten zijn dus niet 
gegarandeerd voor meerdere jaren en wij het niet kunnen verkopen dat er een jaar wél betaald zou 
worden en daarna niet meer. Discussie gesloten. 
Wel moet er meer aandacht besteed worden aan werven van vrijwilligers. Een coördinator daarvoor 
zou nuttig zijn. Aan Toon Borst is de vraag voorgelegd om daar eens naar te kijken. 
 
Hans van Drunen wordt bedankt voor zijn bestuurstaken van de afgelopen tijd. Hij heeft aangegeven 
deze te willen beëindigen wat wij, node, eerbiedigen. 
 
ING heeft aangegeven dat er in 2023 wordt gestopt met de acceptgiro. We moeten zoeken naar een 
andere oplossing. 
 
Er was, hoewel wel uitgenodigd, geen lid van de kascommissie aanwezig. Dit is wel nodig om 
eventueel nadere uitleg te geven over de controle en de goedkeuring. We zullen ze volgend jaar 
persoonlijk uitnodigen om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering. 
 
Sluiting door de voorzitter 
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