
Notulen algemene ledenvergadering 13 februari 2023.  

  

  

1.      Opening.   

       Wendy opent de vergadering. 

       aanwezig: Theo van den Borne, Wendy van Gisbergen, Mark Heesters, Anita van den  

                          Borne, Dennis Peters (later aangesloten) 
  

2.      Aanvullingen wijzigingen van de agenda  
nvt 
  

3.      Notulen jaarvergadering 2022  
er is 1 nieuw bestuurslid aangesloten ipv 2 

       goedgekeurd 
  

4.      Verslag activiteiten van 2022  

Act 0/8 jaar.   
Mais doolhof Hollandershoeve. Goed bezocht (24 kinderen) en vonden het erg leuk. 
Voor de kinderen was er een pannenkoek en voor ouders was het voor 
eigen rekening, maar wel 2 consumpties  

Act 8/12 jaar.   

geen aparte act geweest. 

Act 12/18 jaar.   

escaperoom en lasergamen. Was een combideal. 13 kinderen. Was een leuke 
activiteit. 

60+brunch.   

was goed bezocht. 31 personen. Het was erg gezellig en ze bleven lang hangen, 
waardoor de kosten hoog waren. Voorstel was om de eigen bijdrage omhoog te 
doen. Theo stelt voor om met consumptiebonnen te werken. Dit is wel eerlijker ten 
opzicht van degenen die wel maar een paar consumpties drinken. 

buurtfeest.   

53 personen. Was gezellig 

Kampweekend:  

22 kinderen. zat over de begroting heen. Het is ook moeilijk om voor weinig weg te 
gaan. Er zijn een aantal mensen van de vaste kampleiding die voor het laatst mee zijn 
geweest. Er is nieuwe aanwas voor de kampleiding. Dit is dus overgedragen, 
waardoor het kamp wel door kan blijven gaan.  

kerstwinkelen:  

dit is voor het eerst dat we geld bij moesten leggen, ivm dieselprijs, ed. 52 personen, 
waarvan 26 introducé. Zijn naar Dusseldorf geweest. Teruggekregen dat het 
winkelen toch wat anders is, dan in Nederland en dat de stad op zich niet zo gezellig 
was. Wendy geeft aan dat ze gehoord heeft dat Dordrecht ook wel mooi moet 
zijn. Bergen op zoom is ook een mooie stad.  

 



Paashaas:  

Dit jaar weer op wilgenspot gedaan. Was goed bezocht, goed weer.  

Sinterklaas:  

dit jaar weer een zaaltje gehuurd. We hadden graag de blokhut gehuurd, maar 
kregen geen contact en reactie terug. Uiteindelijk naar de Kei gegaan. 54 kinderen 
deelgenomen. Was leuk en kinderen hebben zich prima vermaakt. Ook weer een 
sinterklaas geweest sinds jaren. De sint ligt al vast voor 3 december. 

Workshop:   

25 deelnemers. Heel goed bezocht. Is wat duurder uitgevallen dan begroting. Komt 
door het aantal deelnemers en de prijzen van de bloemen. 

Fietstocht:   

fietstocht is niet doorgegaan ivm het weer. 22 personen voor bbq. Ondanks het weer 
was het toch gezellig.  

Clubkascampagne:   

364 euro binnengehaald.  

Overige kosten:   

Zijn presentjes 

             Garage Huijbregts:   

              is een goede actie, maar wordt nog weinig gebruik van gemaakt. We zetten het wel  

              wat vaker in het stencil.  

             leden:  

             is iets meer dan vorig jaar. Er zijn meer leden, maar ook meer gezinnen. 

Verhuur:   

wordt weinig gebruik van gemaakt. 

oudpapier:  

iets minder dan begroot. 

kerststal: 

elk jaar een echte boom. Dit jaar een boom met ledverlichting aangeschaft. Volgend 
jaar de boom wel op een andere plek zetten, zodat hij beter zichtbaar is.  

 

Conclusie: de activiteiten worden goed bezocht en er wordt voor elke leeftijdsgroep 
wel iets georganiseerd. We hopen dat we komend jaar weer mooie activiteiten 
mogen organiseren en er een grote opkomst zal zijn. 

  

5.      Financieel verslag van 2022 en begroting 2023  

       bestuursetentje was niet begroot afgelopen jaar. Was vergeten, ook mede door 
coronamaatregelen toen. 

       Financieel zijn we goed gezond.  

 

       Begroting 2023. 

       ipv buurtfeest, dit jaar bierproefavond. Een keer iets anders. 

       De begroting is aangepast aan de hand van de kosten van vorig jaar.  Volgens de 
begroting zouden we komend jaar 800 euro van de spaarrekening moeten aanvullen, 



maar dat is wel mogelijk gezien hetgeen in kas zit. Vorig jaar hadden we 2000 euro te 
kort. 

        

6.      Verslag van de kascontrolecommissie  
 complimenten vanuit de controle. Zaten geen fouten in. Alles klopte 

       Theo is aftredend. Dennis zoekt iemand anders. 

 

7.      Rondvraag   
/ 
  

      Sluiting. 
      Voorzitter bedankt iedereen voor de komst.                                                   



Buurtvereniging den Driesprong

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Exploitatie

- Kosten Rabobank 120,00€      119,40-€        

- Bestuursetentje -€             401,50-€        

- Jaarvergadering -€             

- Verzekering/KvK/Website 170,00€      173,56-€        

Activiteiten

- 0 t/m 8jaar Doolhof 150,00€      333,50-€        

- 8 t/m 12 jaar 150,00€      

- 12 t/m 18 jaar Escaperoom 150,00€      249,00-€        

- 60+Brunch 350,00€      952,17-€        

  

- Feestavond 1.500,00€   977,50-€        

- Kampweekend 550,00€      850,83-€        

 -Kerstwinkelen  35,00-€          

- Pasen 50,00€         72,80-€          

- Sint en Piet 500,00€      872,86-€        

- Workshops 75,00€         360,00-€        

 - Fietstocht  250,00€      350,20-€        

Rente -€             

Clubkascampagne 250,00€       364,19€         

Overige Kosten -€             130,45-€        

- Huw./jubl./geb./overlijden 25,00€         

- Actie garage Huijbregts 110,00€       50,91€            

Contributie 2.940,00€   3.140,00€      

- Koffiepot/paaspak 20,00€         10,00€            

- Oud papier 800,00€       730,96€         

- Overboeking spaar -€              -€                

- Kerststal opzetten  80,00€         317,25-€        

Resultaat

4.120,00€   4.120,00€   4.296,06€      6.196,02-€     1.899,96-€            

Saldo per 31-12-2021 Saldo per 31-12-2022 Resultaten

Kas € 13,35 € 13,35 € 0,00

Bank- Rekening Courant € 5.058,66 € 3.158,70 € 1.899,96

Bank- spaarrekening € 5.002,23 € 5.004,75 -€ 1,52

rente € 0,50 € 1,52

Totaal € 10.074,74 € 8.178,32 € 1.898,44

Kas Controle Theo Van den Borne en Hans Van den Borne

Begroting 2022 Realisatie 2022



Buurtvereniging den Driesprong

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Exploitatie

- Kosten Rabobank 120,00€       

- Bestuursetentje 400,00€       

- Jaarvergadering -€             

- Verzekering/KvK/Website 170,00€       

Activiteiten

- 0 t/m 8 jaar 270,00€       

- 8 t/m 12 jaar 150,00€       

- 12 t/m 18 jaar 250,00€       

- 60+Brunch 700,00€       

  

- Bier en Wijn Proefavond 1.000,00€   

- Kampweekend 850,00€       

 -Kerstwinkelen  

- Pasen 80,00€         

- Sint en Piet 600,00€       

- Workshops 300,00€       

 - Fietstocht  300,00€       

Rente -€             

Clubkascampagne 250,00€       

Overige Kosten -€             

- Huw./jubl./geb./overlijden

- Actie garage Huijbregts 100,00€       

Contributie 3.170,00€    

- Koffiepot/paaspak 10,00€         

- Oud papier 800,00€       

- Overboeking spaar 890,00€        

- Kerststal opzetten  30,00€         

Resultaat

5.220,00€    5.220,00€   -€                -€               -€                      

Saldo per 31-12-2022 Saldo per 31-12-2023 Resultaten

Kas € 13,35

Bank- Rekening Courant € 3.158,70

Bank- spaarrekening € 5.004,75

rente € 1,52

Totaal € 8.178,32 € 0,00

Kas Controle Theo Van den Borne en Hans Van den Borne

Begroting 2023 Realisatie 2023


