
Notulen Algemene Ledenvergadering 
Dinsdag 24 maart 2022 20.00 uur 
 
Aanwezig: Geert Drijfhout, Simone Leunge, Eline de Weerd, Mariken Schuurs, Emma 
Oosterloo, Jiska Abbing, Iris Heuser, Mirjam van Zon 
 

1. Opening  
Eline opent de vergadering om 20.20 uur en heet iedereen welkom. Iris Heuser treedt 
toe tot het bestuur en daarom stelt iedereen zich even kort voor.  

 
2. Notulen vorige vergadering d.d. 9 maart 2021  

De notulen van de jaarvergadering van 2021 worden goedgekeurd. 
 

3. Secretarieel jaarverslag 2021 (Mariken Schuur)  
Mariken benoemt even de highlights uit het jaarverslag. Ondanks de lockdown door 
Corona hebben we vorig jaar toch best nog wat dingen kunnen doen. 

 
4. Financieel jaarverslag 2021 (Geert Drijfhout) 

Geert licht het financieel jaarverslag toe. Ook dit jaar geldt weer dat de activiteiten 
die inkomsten genereren niet door konden gaan (koekactie, uitvoering), terwijl er wel 
onkosten waren. Dit betekent dat het bedrag op onze bankrekening wel wat begint 
te slinken, maar er staat op dit moment nog voldoende geld op.  

 
5. Goedkeuring kascommissie  

Wieke Rensing en Esther Westerbeek hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben 
de jaarrekening in orde bevonden en verlenen de penningmeester decharge. 

 
6. Verkiezing kascommissie  

Wieke Rensing blijft nog een jaar in de kascommissie. Esther Westerbeek, die nu 
twee keer de kascontrole heeft gedaan, zal volgend jaar worden vervangen door 
Mariken Schuurs. 

 
7. Vooraankondiging: statutenwijziging  

Wij moeten als vereniging onze statuten gaan wijzigen. We hebben vijf jaar de tijd 
om dit te regelen, maar moeten hier wel over na gaan denken. Het moet ook 
notarieel bekrachtigd worden, dus we gaan hier volgend jaar mee verder. 

 
8. Bestuurswisselingen  

Mariken Schuurs en Marga Beuving nemen afscheid van het bestuur. Voor de KvK zijn 
we op papier een secretaris nodig. Amber Maathuis neemt de functie van secretaris 
op zich. De taken van de bestuursleden die afscheid nemen zijn de vorige vergadering 
al verdeeld onder de zittende bestuursleden. 

 
9. Rondvraag  

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 

10. Afsluiting 



Eline bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de algemene ledenvergadering 
om 20.45 uur. 

 


