
 

 

 

UITNODIGING 

 

 

 
 

MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 – 19.30 UUR 
Voor de pauze vindt de jaarvergadering plaats (agenda: zie deze 

nieuwsbrief).  

Na de pauze is, er onder het genot van een hapje en drankje, alle 

tijd om gezellig bij te kletsen. 

Koffie schenken + verslag van de avond schrijven: Wijk 2 (= de wijk 

van Janny en Gerrie) 

Kosten € 4,00 (= incl. entree, een kopje koffie/thee en een drankje) 

 

OM ENIG IDEE TE HEBBEN HOEVEEL DAMES WE 
KUNNEN VERWACHTEN, WILLEN WE JULLIE VRAGEN 

OM JE  
TOT UITERLIJK 27 AUGUSTUS, OP TE GEVEN BIJ JE  

WIJKHOOFD (VIA  APP 0F TELEFOON) 
We houden de coronaregels aan die op dat moment gelden.  

Uiteraard bij klachten, thuis blijven. 

Het gaat door… 

De Algemene ledenvergadering 

 
 



 

AGENDA JAARVERGADERING 27 JANUARI 2020 

 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering (zie nieuwsbrief febr. 

2020 en/of achterzijde) 

3. Financieel verslag  

4. Kascommissie: Erna Nooteboom en Frederiek van ‘t 

Ende. Erna Nooteboom is aftredend. Dikkie wordt 

nieuw lid kascommissie. Aanstelling reserve-lid. 

5. Vaststellen contributie 2021 

6. Huldiging jubilarissen (Anneke Buitenkamp - 40 jaar 

lid / Gerrie Berghorst -40 jaar lid / Joke van Niersen -

25 jaar lid) 

7. Bestuursverkiezing 

Mieke (secretaris) is aftredend en herkiesbaar. 

Tegenkandidaten kunnen zich, tot een uur voor de 

jaarvergadering, melden bij het bestuur. 

8. Indeling nieuw bestuur 

9. Rondvraag 

10. Tops en tips 

 

11. Gezellig samenzijn 

 

 

 

 

 

 

 



VERSLAG LIEF EN LEED - WIJK 2 -  APRIL, MEI, JUNI 

 
Op 4 Mei dodenherdenking is er een boeket bloemen 
gebracht bij het monument aan de Eperweg. 
 
Aan de volgende dames is een bloemetje of een aardigheidje 
gebracht: 
Verjaardagen: Riek is naar Mevr. A.J. Kloosterboer- Dijkhuizen 
geweest en Jolien en Frederiek naar Mevr. J. van de Akker. 
 
Extra bezoekjes verzorgt door Adri : 
Mevr. J. Scholten- Kamphuis 
Mevr. T. Dokter- Wijnbergen 
Mevr. G. Oosterbroek- Kamphuis 
Mevr. A. van Niersen- Vorselman 
 
Overal werden we hartelijk ontvangen en er werd gezellig 
gepraat. 
Namens iedereen vriendelijk bedankt. 
 
Hartelijke groeten wijk 1 ( Berta en Adri ) 
 
 
Kaarten zijn er verstuurd naar de dochter en schoonzoon van 
Marietje van 't Hul i.v.m het overlijden van hun moeder en 
oma. 
 
Ook Annie van Niersen, Berta van de Wetering, Adri Nikkels 
en Willie Burgmeijer hebben een kaart ontvangen. 
 
 
 
 
 
 



NOTULEN JAARVERGADERING MAANDAG 27 FEBRUARI 2020 
Opening 

Dini opent, voor de laatste keer de vergadering en heet ons allen hartelijk 

welkom. 

2 nieuwe leden: Jolien Andrea en Rietje van Werven. Van harte welkom! 

Afgelopen jaar is op 28 april overleden mevr. Kiezebrink- van Essen. In 2019 is zij 

nog gehuldigd omdat ze 55 jaar lid was van onze vereniging. 

Fenny Dul is vergoed verhuisd naar de Wendakker. Haar bezoeken is mogelijk. 

Notulen vorige vergadering (zie nieuwsbrief febr. 2019) 

De notulen worden goedgekeurd. 

Financieel verslag  

Riek leest het financieel verslag voor. Dikkie vraagt of er al plannen zijn wat we 

met het geld gaan doen omdat er een groot bedrag in de kas zit.  

Bakken van de oliebollen:  Willy, Anneke en Dikkie stoppen met de organisatie. 

Dini en Riek nemen deze taak over. We gaan de bollen bakken bij Steven en 

Antoinette. Joke en Trijnie gaan helpen met de organisatie van het oliebollen 

bakken 

Kascommissie 

Gerrie Oosterbroek en Erna Nooteboom hebben de kas gecontroleerd. Het zag er 

goed en duidelijk uit.  Erna stelt aan de ledenvergadering voor om decharge te 

verlenen aan het bestuur. 

Gerrie Oosterbroek is aftredend. Frederiek wordt nieuw lid kascommissie. 

Aanstelling reserve-lid: Dikkie Huiskamp 

Huldiging jubilarissen  

Marietje van ‘t Hul-55jaar lid / Alie Elskamp-40 jaar lid / Willy Loonstra-40 jaar 

lid). Marietje en Alie kunnen er helaas door ziekte niet bij zijn.   

Bestuursverkiezing 

Dini is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Christien van Dijk voor 

als nieuwe voorzitter. Tevens draagt het bestuur Henny van de Vrugt voor als 

nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich, tot een uur voor de 

jaarvergadering, melden bij het bestuur. Er hebben zich tegenkandidaten gemeld 

dus Christien en Henny welkom.  

Indeling nieuw bestuur  

Voorzitter: Christien van Dijk / 2e voorzitter: Willy Eiland / Secretaris: Mieke 

Messie / Penningmeester: Riek van Huffelen / Ledenadministratie: Henny van de 

Vrugt. 

Reinalda wordt bedankt voor het sturen van de verjaardagskaartjes / Janny 

Slotboom is gestopt met het organiseren van de reisjes / Annke wordt bedankt 

voor het maken van de foto’s. Zij krijgen alle drie een bos bloemen. 

Rondvraag 

Annie v Niersen: Hoeveel leden hebben we? 78 leden /  

Alie Elskamp: waar kan ik de foto’s zien van de avonden? Facebook en website. 


