NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN
CLUB 50 PLUS NOORDEN
Datum:
WOENSDAG 27 MAART 2019
Locatie:
IN DE RIETZANGER
AANVANG: 14.00 UUR
Aanwezigen: 35 leden incl. bestuursleden
1. Opening door de voorzitter
Mia opent de vergadering met een welkom; herdenking van leden die in 2018 zijn overleden.
Agenda: wordt ongewijzigd gevolgd.
2. Notulen van de jaarvergadering 28 maart 2018, tekstueel en inhoudelijk:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.
De notulen zullen op de website worden geplaatst.
3. Verslag jaaroverzicht door de secretaresse
In dit jaaroverzicht/activiteitenoverzicht wordt weergegeven wat Club 50 Plus Noorden in 2018
allemaal heeft gedaan.
Het jaaroverzicht wordt vastgesteld met dank aan de secretaresse voor het maken van het
overzicht.
4. Financieel verslag 2018 door de penningmeester
Door de penningmeester wordt een toelichting gegeven op het financieel verslag 2018.
- Het jaar 2018 is financieel positief afgesloten.
- Hogere kosten zijn gemaakt voor gas/licht, administratiekosten door aanschaf van een nieuw
softwarepakket.
- Kosten onderhoud gebouw bestaan uit, onderhoud brandblussers, onderhoud AED,
aanpassing van de akoestiek en nieuw kopieerapparaat.
- Opbrengsten van activiteiten is wat lager door minder deelname.
- Verkoop consumpties is hoger mede door externe activiteiten (condoleances, feestjes,
Gemeente inloopbijeenkomsten/verkiezingen.
- In 2018 extra subsidie ontvangen i.v.m. kosten voor het jubileum.
- Bijzondere baten is opbrengst Rabo-fietstocht en bijdrage Zorg en Zekerheid.
We hebben het weer positief af kunnen sluiten.
Naar aanleiding van een vraag van een van de leden meldt de penningmeester dat er een
werkgroep/commissie is samengesteld die gaat kijken welke bijdragen er gevraagd worden voor er
deelname aan de activiteiten zodat hier meer eenheid in komt. Het bestuur komt volgende
jaarvergadering met een voorstel.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid + reserve-lid kascommissie
- De kascontrole is uitgevoerd door de heren J. Groenendijk en K. Pietersen. Zij maken een
compliment naar de penningmeester voor de keurige boekhouding. Zij hebben schriftelijk
verslag gedaan en stellen voor om het bestuur te dechargeren. De aanwezige leden gaan
hiermee akkoord.
- Benoeming nieuw lid en reserve-lid kascommissie: de heren J. Groenendijk en G. Zimmerman
zullen volgend jaar de kascontrole uitvoeren. De heer W. Vork wordt benoemd als reserve-lid
kascommissie.
6. Verkiezingen:.
- Aftredend en herkiesbaar zijn: Mevrouw M. van Capel en de heer G. van der Steen. Beiden
worden herbenoemd voor 3 jaar.
- Aftredend en niet herkiesbaar: de heer R. Kas, stopt als bestuurslid en beheerder. Het bestuur
heeft helaas nog geen vervanging gevonden. Daarom worden voorlopig de taken van de heer
Kas even verdeeld onder de bestuursleden. De voorzitter roept de leden op om mee te denken
bij het vinden van een nieuwe beheerder. Samen met de heer J. Ruiterman is een overzicht
gemaakt van taken/verwachtingen voor een beheerder. Omdat de voorzitter al heeft

aangegeven zich volgend jaar niet meer herkiesbaar te zullen stellen, wordt ook gezocht naar
een nieuwe voorzitter.
Hierna wordt de heer Kas door de voorzitter heel hartelijk bedankt voor alle taken die hij in al die
jaren heeft uitgevoerd, ook al paste dat niet altijd in het vakje bestuur of beheerder. De heer Kas
blijft nog wel als vrijwilliger actief voor de club, maar de vrijwilligers zullen er rekening mee moeten
houden dat soms niet alles op dezelfde manier klaarstaat als voorheen. Wanneer vrijwilligers
problemen ervaren kunnen zij dit altijd melden bij het bestuur. De voorzitter overhandigd de heer
Kas en mooi boeket en een cadeaubon.
7. Mededelingen/voorstellen vanuit het bestuur:
- Er is subsidie ontvangen van € 250,-- voor het vieren van diverse jubilea, zoals 75 jaar KBO.
Gestart in de kroeg bij Kuijff (Piet Maarsseveen). Ook de start van de bouw van de Rietzanger
25 jaar geleden wordt gevierd. Aan alle jubilea zal dit jaar aandacht worden besteed. Zaterdag
30 maart is de start met het herdenken dat 25 jaar geleden het hoogste punt is bereikt bij de
bouw van de Rietzanger. Iedereen is welkom ook mensen die actief betrokken waren bij de
bouw. Volgende feest is dan op 21 september. Dat wordt georganiseerd door de 3j’s (J. Goes,
J. Leliveld en J. Wansinck).
- Uitgaansdag 21 mei: dit jaar gaan we op bezoek bij een glasblazerij. Iedereen kan zich
aanmelden. De eigen bijdrage voor deelname is € 30.00 per persoon.
8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
- De heer B. Pieterse vraagt of stichting instandhouding ook een inzicht kan geven in hun
financiën. De voorzitter zegt toe dat zij de nieuwe penningmeester, de heer A. van Klaren, zal
vragen om volgend jaar een toelichting te geven op de financiën van deze stichting.
- De heer K. Pieterse vraagt naar reactie op zijn email over de bijdrage die iedereen geeft voor
deelname aan activiteiten. De voorzitter licht toe dat een werkgroep een voorstel gaat
uitwerken welke in de volgende jaarvergadering zal worden voorgelegd aan de leden.
- De heer G. Zimmerman stelt parkeren op Theresiahof aan de orde omdat daar regelmatig
wordt geparkeerd bij feestjes/verhuur van de Rietzanger. De voorzitter zegt toe dat het
huurreglement zal worden aangepast met de voorwaarde dat men kan parkeren op het
parkeerterrein bij de Klinker en dat alleen voor mensen die slecht ter been zijn de
parkeerplaatsen bij de Rietzanger beschikbaar zijn.
- De heer G. Zimmerman vraagt naar overleg met de gemeente i.v.m. het plan voor het
dorpsplein. De voorzitter meldt dat hierover geen informatie bekend is maar dat er weer een
inloopbijeenkomst wordt georganiseerd door de projectleider van de gemeente.
- Mevrouw N. Schalkwijk meldt dat de straat van Theresiahof erg is verzakt waardoor zij niet
meer veilig met haar brommobiel over de straat kan. De voorzitter adviseert haar om dit te
melden bij de woningstichting en de gemeente.
- Mevrouw N. Schalkwijk vraagt het bestuur actie te nemen t.a.v. wijze waarop leden met elkaar
omgaan bij activiteiten zoals de bingo. De voorzitter zegt toe om in de nieuwsbrief een
algemene opmerking te plaatsen dat men respectvol met elkaar om moet gaan.
9. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 uur en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid
en inbreng. Zij nodigt iedereen uit nog even na te praten onder het genot van een kopje
koffie/drankje.

