Agenda algemene ledenvergadering.

1. Opening.
Dennis opent de vergadering. Er zijn 2 deelnemers buiten het bestuur aangesloten.
Wendy en Saskia konden niet bij de vergadering aanwezig zijn.
2. Aanvullingen wijzigingen van de agenda
Geen aanvullingen
3. Notulen jaarvergadering 2021
Notule is doorgenomen. Voor het oud papier komt dit jaar weer goedkeuring voor
een vergoeding.
4. Verslag activiteiten van 2021
Act 0/8 jaar. De laatste 2 jaar niet echt iets voor kunnen doen, vanwege corona,
naast de paashaas en Sint. Is ook lastig om hier een activiteit voor te organiseren,
omdat de huidige bestuursleden geen kinderen meer in die leeftijdscategorie heeft.
Nu zijn er 2 nieuwe leden aangesloten en hopelijk krijgen we zo weer nieuwe input.
Act 8/12 jaar. Het laatste jaar ook weinig kunnen organiseren, ivm corona.
Act 12/18 jaar. Klimrijk geweest. Het was een redelijke club en vonden het erg leuk.
60+brunch. Het was een andere opzet dit jaar. Andere jaren is het lopend buffet. Dit
jaar hadden ze meerder gangen, die geserveerd werden. Ze hebben er heerlijk van
genoten en bleven goed zitten. Het deelnemersaantal was groter dan andere jaren,
dit komt doordat het in oktober georganiseerd is. Komend jaar zal het weer in
oktober zijn.
Kampweekend: Groot succes. Weer een flinke club dit jaar, ook nieuwe kinderen die
voor het eerst meegingen. Ze willen volgend jaar ook wil komen en gaan ook anderen
stimuleren om mee te gaan. Leuk dat het deelnemersaantal weer wat oploopt.
Paashaas: De paashaas is langs de deuren geweest om een attentie te brengen.
Pietenbezoek: Zeer geslaagd, maar was een grote deelname, waardoor de Pieten van
14 tot 20:30 uur bezig zijn geweest. Volgend jaar een andere invulling geven, bijv
zaaltje huren of drive thru, indien corona het nog steeds niet toelaat.
Workshop: gecanceld vanwege corona. Hopelijk komend jaar weer. Er staan nog
nieuwe ideeën op de plank, maar hebben we nog niet kunnen uitvoeren.
Fietstocht: mocht dit jaar doorgaan, maar is gecanceld vanwege te weinig
deelnemers. De vaste deelnemers club hadden een ander uitje staan. Wordt dit jaar
wel weer gepland
Clubkascampagne: Levert elk jaar een mooi bedrag op.
Overige kosten: Dit zijn de buurtborden en flyers die we hebben ontworpen.

Garage Huijbregts: dit is een mooie actie, maar mensen maken hier eigenlijk geen
gebruik van. Dit elke keer op het stencil mee vermelden, zodat mensen hier steeds
aan herinnerd worden. Mag ook via mail naar Dennis gestuurd worden. De nota’s van
2021 kunnen pas in 2022 gedeclareerd worden.
Verhuur: Onze wc-wagen is verkocht, vandaar het hoge bedrag.
Er zit een flink bedrag in de kas. Dus we hopen dat we de komende jaren weer flink
wat activiteiten kunnen gaan organiseren, zodat dit bedrag weer wat naar beneden
gaat.
5. Financieel verslag van 2021 en begroting 2022
Financieel verslag 2021 doorgenomen.
Begroting komend jaar doorgenomen. Is aangepast aan de hand van vorig jaar.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
Theo heeft samen met Ankie de kascontrole gedaan. Het zag er allemaal prima uit.
Geen fouten in gevonden en alles was in orde. Ankie heeft dit al 2 jaar gedaan, dus
zal een vervanger voor gezocht moeten worden. Theo zal het komend jaar nogmaals
doen. Sanne is gevraagd of zij dit met Theo wil doen. Ze zal hierover nadenken. Dit
lost zich wel op.
7. Rondvraag
Mark: mocht er dit jaar weer weinig georganiseerd kunnen worden. Moeten we dan
niet iets doen met de contributie, het bijv een keer niet innen. Een andere buurt
heeft het wel al een keer stopgezet. Misschien niet verstandig om het voor komend
jaar stop te zetten, omdat je niet weet hoe het zal gaan lopen dit jaar. Aan het eind
van het jaar bekijken en dan eventueel geld teruggeven of een bon. Mogelijk ook
kijken naar een andere invulling van activiteiten of op een andere manier invullen. En
zo veel mogelijk naar de zomer verplaatsen, omdat dan veel wel door kan en mag
gaan. Wel een goede om hier goed naar te kijken ook gezien het flinke bedrag wat op
de rekening staat. Er wordt wel aangegeven dat als de activiteiten weer gewoon door
kunnen gaan, dat dan ook het bedrag op de rekening wel weer naar beneden gaat.
Sanne: waar kan ik de lijst vinden wie het oud papier moet ophalen?
Op de site staat een overzicht wanneer het oud papier wordt opgehaald voor beide
routes. Ivm de privacy mogen we geen namen en adressen meer op de site
vermelden. Hiervoor is een app-groep gemaakt, zodat er onderling geruild kan
worden. Sanne vroeg dit omdat haar partner opgegeven had om papier op te halen,
maar niets gehoord heeft. Ze dachten misschien vanwege het feit dat ze in het
aangelag wonen en hier Box het oud papier ophaalt. Ws is dit aan de aandacht
ontschoten en heeft hij voor de komende 2 jaar geluk. Dan wordt hij, mits hij dit dan
nog wil, over 2 jaar aan de lijst toegevoegd.
8. Sluiting
Iedereen bedankt voor deelname, met name de mensen buiten het bestuur.

