
 
 
Notulen jaarvergadering buurtvereniging Saskia , overzicht jaar 2022 
  
Aanwezig: Sietse Koopman (voorzitter) Hennie Otter (Secretaris)  
Jetty Nijdam (penningmeester) Masite Ersoy (lid) Hans van Rijs (lid) Roel van der Heide (lid) 
 
Aanwezig: 35 leden 
 
Vrijdag 20 januari 2023 in wijkcentrum De Kempenaer 

  
1. Opening met koffie 

De voorzitter opent de vergadering met de mededing dat de vergadering door het 
overlijden van oud-voorzitter en vrijwilliger Ate de Rooy  een half uurtje later dan 
aangegeven is begonnen, en vraagt een minuut stilte om bij het overlijden van Ate stil te 
staan.  
 

  2. Verslag kascommissie  
       De dames Marie de Vries en Truda Bemelaar geven aan de boeken te hebben 
       gecontroleerd er zijn geen bijzonderheden er wordt dan ook decharge verleent  
       aan de penningmeester en het bestuur. 
      Jetty overhandigd de dames een bloemetje als dank voor hun werk. 
 
  3. Financieel verslag  
      Volgens een van de leden zit er een rekenfout in het verslag hij ziet een verschil 
      van € 00,10 maar geeft aan hier niet moeilijk over te willen doen, het verslag  
      wordt dan ook goedgekeurd. 
 
  4. Verkiezing kascommissie 
      Marie de Vries en Johannes Zijlstra zijn beschikbaar voor de eerstvolgende kascontrole 
      Jennie Zwolle geeft aan als reserve  beschikbaar te zijn. 
 

  5. Activiteiten informatie 
      Hans van Rijs merkt op dat  in het verslag van de activiteiten een fout zit, bij de 
      fietstocht staat namelijk een verkeerde datum, de secretaris geeft aan dit te  
      zullen wijzigen, er zijn geen verdere op of aanmerkingen. 

 

  6. Aftreden bestuursleden 
      Jetty treed na 15 jaar af als penningmeester en bestuurslid, ook Alie de Rooy 
      treed af als bestuurslid de dames blijven wel beschikbaar als vrijwilliger voor  
      de buurtvereniging. 
      Hennie bedankt Jetty voor haar 15 jarige inzet als bestuurslid en vrijwilligster  
      en overhandigd haar namens het bestuur een bloemetje en cadeaubon. 
 
      Ze geeft aan het te betreuren dat  Alie door het overlijden van haar man nu niet in  
      het zonnetje gezet kan worden maar dat iemand van het bestuur dit ter zijne tijd  
      zeker persoonlijk zal doen.  
 

  6. Verkiezing nieuwe bestuursleden  
      Annie Beers wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid   

 
 

 

 



 

 

  7. Rondvraag 
      Er word door een van de leden opgemerkt dat de notulen van de vorige 
      jaarvergadering niet op de agenda staan en ook niet ter inzage liggen, dit  
      in tegenstelling tot dat wat afgesproken was. 
      De Secretaris erkend dat dit was afgesproken maar dat ze hier even niet aan 
      heeft gedacht, en geeft dan alsnog de notulen ter inzage. 

      De secretaris geeft aan dat de notulen e.d. voortaan met de uitnodiging voor de 
      jaarvergadering via de mail worden toegestuurd zodat een ieder voor aanvang 
      van de vergadering deze in kan zien. 

 

8. Sluiting:  
     De Voorzitter sluit de vergadering 

   
9. hapje en drankje 
    Er volgt een korte pauze, tijdens de pauze kunnen de leden nog een drankje halen en  

    wordt er een hapje geserveerd daarna volgt nog een korte bingo van 3 rondes en één  

    staande ronde met leuke prijzen 

10. Sluiting 
      De Voorzitter sluit de avond en vraagt nog even aandacht, het bestuur heeft namelijk  

      nog een diepvrieskist in de opslag staan deze wordt niet gebruikt maar werkt nog prima 

      de vraag is dan ook of er iemand belang bij heeft en eventueel een bod uit wil brengen. 

      Er komt geen bod uit de zaal, de voorzitter bedankt dan ook een ieder voor zijn/haar 

      komst en wenst iedereen wel thuis. 
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