
JAARVERSLAG SECRETARIS 2018 

 

We kunnen terugkijken op een mooi verenigingsjaar met mooie evenementen en bloeiende clubs, 

waarvan de dinsdagavond druk bezocht werd met klaverjassers, skipbo’ers, biljarters en 1x per 

maand het samen eten van heerlijke biefstuk of zalm verzorgd door Hanneke. 

We hadden in 2018 circa 200 leden zowel jaarlijkse als tijdelijke. Onze wintergasten zijn toch wel de 

meest actieve. 

Ook hadden we te maken met de wet op de privacy wat voor het bestuur heel belangrijk was hoe 

hier mee om te gaan.  

Dat betekende dat de ledenlijst nog meer beschermd moest worden. Voor de bibliotheek hield  dat 

in dat zij alleen de lijst met namen van de leden bij zich kon houden en Willem vanaf nu de lijst met 

de rest van de gegevens  bijhoudt. Ook verzorgd Willem de mailing naar de leden voor wat betreft de 

aankondigingen van de evenementen en de andere sociale berichten. Carola en Steef bedankt voor 

jullie werk. 

 

Het bestuur dat met de ALV van 2017 is gekozen bestaat uit: 

Rene van Dijk,  voorzitter 

Annelies Akkerman, vice voorzitter 

Jan van Vuure, secretaris 

Martien Geurts, penningmeester  

Willem Pakvis, lid technisch beheer 

Ad de Waal, barbeheer 

Marian Jacobs,  evenementen 

 

Voor wat betreft de secretaris Jan van Vuure, deze heeft tot zijn en onze spijt zich in april moeten 

beperken in de uitvoering van zijn taken als bestuurslid ivm ziekte van zijn vrouw Thea. De  taken die 

overbleven werden uitgevoerd door  Ankie Scholte. Het ziet er naar uit dat zij niet meer naar Spanje 

kunnen afreizen. 

 

De website is vernieuwd en een ieder die problemen heeft om deze te bezoeken kunnen ten aller 

tijden bij Hans Geene, onze webmaster terecht. 

 

Het verhogen van de bar consumptie prijzen met 10 cent is soepel verlopen en heeft geen reacties 

van de leden opgeworpen.  

 

We hebben vanaf april een pinautomaat wat zorgt dat de penningmeester niet te veel contact geld 

meer heeft en de leden de contributie gelijk over kunnen maken.  

De stukken van de penningmeester zijn in april officieel overgedragen aan Martien .  

Er werd een nieuwe beamer en geluidsinstallatie geplaatst om de lezingen en filmavonden op een 

goede kwaliteit te laten verlopen. 

 

Het biljart is aangepakt en voorzien van een nieuw laken en banden, zodat de biljarters beter hun 

kunsten kunnen uitvoeren. 

Ook is de biljartbal uitgerust met nieuwe stoelen, die we voor een zachte prijs hebben kunnen kopen 

van Alex Scholte, van restaurant Tenere. 

 

Om duidelijkheid te verschaffen wat wel of geen adverteerders zijn in onze nieuwsbrief heeft Steef in 

overleg gezorgd dat er een index van de adverteerders is gemaakt, zo ook een inhoudsopgave met 

bladzijde nummering. Nu is het voor de leden overzichtelijk op welke bladzijde waar staat. 

 

De handwerkclub die op de dinsdagmiddag actief was is gestopt, er waren te weinig mensen die daar 

interesse meer voor had. Jane bedankt voor je inzet daarin. 



De sinterklaasactie is zoals ieder jaar een groot succes geweest. Het Schuimkoppenkoor heeft tijdens 

de jaarlijkse paella avond bij Henk Wibbelink een collecte gehouden waardoor de opbrengst voor 

santa Lucia  een grote boots kreeg. Ook de collecties en erwtensoep acties hebben er voor gezorgd  

dat Sinterklaas met twee Zwarte Pieten meer dan 100 bewoners konden verblijden met een bezoek 

en een tas vol cadeautjes. 

 

Met de oliebollenactie, met dank aan Hanneke, kon er een mooi bedrag naar de voedselbank. 

 

Omdat er toch nog vaak onduidelijkheid bestaat over het wel of niet deelnemen van niet-leden aan 

een activiteit of bezoek aan de inloopochtend op de woensdag wil ik graag benadrukken dat een 

ieder maximaal 2 keer aan een activiteit mag deelnemen zonder lid te zijn en daarna lid moet 

worden. 

 

Rest mij nog een ieder te bedanken die op welke wijze dan ook zich hebben ingezet om onze 

vereniging zo bloeiend mogelijk te houden. Zonder jullie inzet geen gezonde club. 

 

Mijn speciale dank gaat uit naar onze gastvrouw Truus, die elke woensdagmorgen paraat is om de 

inschrijvingen van de evenementencommissie met het benodigde incasso bij te houden, het 

contributiegeld te innen alsook  het gastvrij ontvangen van de mensen die nieuw binnenkomen en 

weg wijs te maken over het reilen en zeilen van onze vereniging. 

 

 

Namens de secretaris 

Ankie Scholte 

  

 

 

 

 


