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Notulen Algemene ledenvergadering 
Oranjevereniging Oud Avereest e.o. 

Datum  : 16 november 2016 
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : Klein Oever 
 
Aanwezige bestuursleden: 

Stephan Jansen, Johan Wobben, Johan Scheppink, Wilco Ruinemans, Anke Veldhoen, Nanda Wassing 
en Moniek Lunenborg. 
 

Met kennisgeving afwezige bestuursleden: 
 x 
 
Aanwezige leden: 

Joost Rodenburg, Ida Buiter, Vroukje Wobben, Miranda Jansen, Jan Petter, Albert Karsies, Berend van 
der Veen, Henny Lunenborg, Henriëtte ten Kate, Irma Snoek, Adri Snoek, Roelof en Gé Eshuis. 

 
1. Ontvangst met koffie en thee. 
2. Opening 

Voorzitter Stephan Jansen opent deze avond de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 

3. Bespreken notulen ALV 2014 
- Er zijn nog geen nieuwe bestuursleden aangetreden. Als men ideeën heeft zijn deze van harte 

welkom. We zijn met name op zoek naar een penningmeester. Stephan heeft nu twee functies: 
voorzitter en penningmeester.  

 
4. Ingekomen stukken. 

Zijn er niet. 
 

5. Verslag feesten 2016 (presentatie door Moniek). 
Moniek vat in het kort de feesten van het afgelopen jaar samen. 
Koningsdag 2016: 
 
Feest an de Reest 2016: 
 

6. Samenstelling zittend bestuur 2016: 
Stephan Jansen (voorzitter)  
Stephan Jansen (penningmeester)  
Moniek Lunenborg (secretaris/media). 
Wilco Ruinemans (algemeen/techniek). 
Johan Wobben (algemeen/techniek). 
Anke Veldhoen (algemeen/creatief). 
Nanda Wassink (algemeen/penningmeester). 
Johan Scheppink (algemeen). 
 

7. Financieel verslaglegging op hoofdlijnen, presentatie zittende penningmeester. 
Stephan deelt de verslagen uit en verduidelijkt wat we zien. 

- Kosten Koningsdag zijn hoger dan inkomsten. Ons doel is ook geweest om Koningsdag direct 
groot op te zetten, om bekendheid te maken, zodat men volgend jaar weer terugkomt. 

- We willen geen winst draaien, maar wel wat achter de hand hebben voor ‘mindere tijden’. 
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- Voor de contributie gaan we dit jaar niet meer langs de deuren om te innen. Men die niet 
voor automatische incasso heeft getekend krijgt een rekening thuis gestuurd, zodat ze zelf 
kunnen overmaken. 

- We hebben dit jaar om mailadressen gevraagd van de leden. We willen in de toekomst geen 
briefjes meer rondbrengen, maar alles via mail doen. Mensen zonder mailadres zullen 
uiteraard nog een briefje in de bus krijgen. Vroukje geeft de tip om men via Reestdalpost te 
informeren, ‘oudere’ mensen lezen dit altijd. 

 
8. Verslag kascommissie (Irma Snoek en Heidi Veld). 

Het financieel verslag is goedgekeurd door onze kascommissie. 

 
9. Programma 2017 

27 januari: Vrijwilligersavond bij Johan Scheppink. Uitnodiging voor vrijwilligers volgt. 
 
Koningsdag bij de Diamanthal. Bij heel mooi weer verplaatsen richting zwembadterrein. 
Koningsdag krijgt dit jaar hetzelfde concept als vorig jaar.  
Vraag is hoe we meer jeugd kunnen trekken. Vroukje geeft de tip om Jongerenwerker Ruben in te 
schakelen. Hij werkt samen met de Bruggenbouwers.  
Ook krijgen we de tip om Reestdal outdoor bij koningsdag te betrekken. Zij kunnen zorgen voor leuke 
activiteiten deze dag. 
 
Losse feestdag in juni met als activiteit Strobalen laden.  
 

10. Rondvraag e.w.v.t.t.k. 
Jento: 
Is er de mogelijkheid om bij de zeskamp (of andere activiteiten) meer capaciteit voor geluid te creëren? 
Het geluid was nu erg zacht en de spreker hierdoor slecht verstaanbaar. Er werd hierdoor veel gemist 
en sommige mensen hebben bepaalde activiteiten niet gezien, omdat ze niet wisten dat ze begonnen 
waren. 
Vroukje sluit hierop aan met de vraag of we een leuke spreker in kunnen zetten voor het omroepen 
van de activiteiten. Jento biedt zich aan!  
Roelof: 
Flyers graag eerder brengen, zodat hij kan plannen wanneer hij rond gaat brengen. Ze kwamen nu erg 
laat, waardoor hij direct aan de slag moest. 
Vroukje: 
Komt Strobalen laden ieder jaar terug? Vroukje vindt het leuk om de Reest er weer bij te betrekken. 
Touwtrekken over de Reest o.i.d.? 
Irma: 
Is het een idee om ook voor de kinderen een activiteit te organiseren bij het Strobalen laden? Mini-
strobalen laden bijvoorbeeld.  
Adri: 
Hoe gaan jullie een datum prikken voor de komende feesten? Hoe houd je rekening met andere 
activiteiten in de buurt? Dit ging afgelopen jaar mis i.v.m. Crisiscross en feest bij Autobedrijf Jansen. 
Wij moeten goed oriënteren. We hebben het al gehad over het 3e weekend in juni. Normaal zitten we 
op het 1e weekend van juni, maar dan zijn er ook al veel andere ‘vaste’ activiteiten. 
Irma: 
Vraagt of er nog een nieuwe kascommissie opgesteld moet worden. Irma gaat eruit. Roelof Eshuis wil 
dit wel doen. Nieuwe kascommissie is dus: Roelof Eshuis en Heidi Veld. 
 

11. Sluiting, aansluitende kop koffie/drankje. 
  


