
 

Notulen VOB jaarvergadering 2019 
 

 
Datum: zaterdag 11 januari 2020 
Locatie: Grand Cafe de Nostalgie 
Aanwezig: ongeveer 20 leden. 

 
 
 

1. Opening door Geeske 
Geeske (voorzitster) opent de vergadering om 16:38 en heet iedereen van harte welkom. 
 
 

2. Vaststellen agenda 
Geen nieuwe punten. De agenda wordt vastgesteld.  
 
 

3. Ingekomen vragen/stukken 

Geen.  
 
 

4. Financieel jaarverslag 
Durk geeft een toelichting op het financieel jaarverslag van 2019. Iedereen kan meekijken via de 
beamer. Per saldo hebben we een positief resultaat gedraaid van € 834. Daar wordt positief op 
gereageerd.  
 
Durk ligt eerst de inkomsten toe met een extra toelichting van de sponsoren. Daarnaast ligt 
Durk de kostenkoant post per post toe. Er is op dit moment een saldo in kas van een kleine 10k.  
 
 

5. Verslag kascommissie.  
Jappie Stegenga geeft een korte toelichting. Hij heeft, met Durk-Jan de administratie 
gecontroleerd en was meer dan tevreden. Durk heeft alles toegelicht en ze zijn er 
steeksproefsgewijs nog doorgelopen. De vergadering geeft decharge op de jaarcijfers van 2018.  
 
 

6. Benoeming kascommissie 2019 
Jappie Stegenga blijft nog een jaar in de comissie. Durk-Jan is 2 jaar geweest en moet volgens de 
regels vervangen worden. Tjalina Bokma geeft aan dit wel over te willen nemen. Fijn! 
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7. Terugblik op de activiteiten/jaarverslag 2019 

Geeske leest in ongeveer 20 minuten het jaarverslag 2019 voor. Alle georganiseerde activiteiten 
worden kort toegelicht. Ook geven we nog even een doorkijkje naar 2020. Alle vrijwilligers 
worden nogmaals uitvoerig door het bestuur bedankt. We doen het echt samen! 

 
 

8. Rondvraag 
● Jappie Stegenga vraagt naar 75 jaar bevrijding (17 april). Vanuit plaatselijk belang willen 

ze hier graag aan meedoen. 15 augustus is de afsluiter. Geeske geeft aan dat wij dit 
wellicht aan het zomerprogramma willen koppelen, mede ook omdat er geld vanuit de 
Gemeente voor beschikbaar is. Jappie geeft aan echt te praten over de 17e en dat er hele 
leuke dingen op het programma staan, ook in de buurt. Hij gaat binnenkort naar een 
vergadering en zal de uitkomsten met ons delen om te kijken of we samen wellicht wat 
op kunnen pakken.  

● Jan Muizelaar geeft aan dat er een miscommunicatie was afgelopen zomer. Hij was met 
de bouwploeg het podium al aan het opbouwen. Bij geluk kwam Hylke langs en hij gaf 
aan dat het voor de eerste activieit (sterkste man) niet nodig was nog. Dat had Jan graag 
eerder willen weten ivm alles regelen. Dit had beter afgestemd moeten worden, gaan we 
dit jaar op letten.  

● Er wordt nog even gesproken over het nieuwe podium. Niemand lijkt dit echt op te 
pakken. Daarom is besloten het eerst maar zo te laten.  

● Jappie Stegenga neemt het woord namens Plaatselijk Belang (en namens iedereen zo 
geeft hij aan). Hij bedankt het bestuur voor alle inzet. 

● Jolly Stegenga vraagt of er ook iets met het saldo op de bank gedaan wordt. Dat is veel 
geld immers. Durk geeft aan dat dit geld komt vanuit andere verenigingen en ook niet 
direct op moet. Het is fijn om wat reserve te hebben.  

● Rene Kok geeft aan dat hij het jammer vindt dat er zo weinig belangstelling is voor de 
jaarvergadering. Iedereen beaamt dat.  

 
 

9. Sluiting van de vergadering 

Geeske sluit de vergadering om 17:15.  
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https://docs.google.com/document/d/1pEt4fJ-uRNwKnBmfBZSp_Fh1_zmqPxeoQO8Kx33Ov4A/edit

