
9 januari buurthuis het Palet 

vbo nieuwjaarsbijeenkomst 2015 



agenda jaarvergadering 
• opening en mededelingen, vaststellen agenda 

• bestuurswisseling  

• kascontrole , aftredend en nieuw lid cie. 

• kosten/uitgaven 2014  

• begroting 2015 

• terugblik op 2014 en vooruitblik op 2015. 

• rondvraag,  

• sluiting en nieuwjaarsborrel 
 



statutair moeten aftreden:                                               
emmy jorritsma (2011 alg. bestuurslid)                        
ina van gelder    (2011 alg. bestuurslid) 
Emmy herkiesbaar  
marijke witteveen kandidaat  alg. bestuurslid                        
andere kandidaten? 
vergadering akkoord herverkiezing ? 

wisseling binnen bestuur  



•  jaap van gelder treedt af (na 2 jaar) 
•  kandidaat frans van rijnsoever  
•  harrie de heij blijft nog 1 jaar 
 
    vergadering akkoord? 

samenstelling kascie 



financieel overzicht 2014 



inkomsten:       

•  contributie (alle adressen van leden hebben betaald)        1530,00 

 

uitgaven:    (kosten per post gelumpt )            

• administratiekosten                               94,71  

• hosting website                                        61,00 

• nieuwjaarsbijeenkomst                                                      58,98   

• werkgroepvergaderingen                90,00 

• drukken parknieuws, etc.                                  10,00      

• bustour                      154,09 

• aanschaf bloembollen                              200,00 

• aed reanimatie  huur                                87,50 

• hovenierwerk kinderspeelplaats   (uitgevoerd in ’13)          239,15                               

• koffie/thee rietorchis + koffieochtend                               25,77 

totaal                          - 1.021,20 

restant over 2014                        +    508,88 

banksaldo na 5 jaar                           2.516,47
  



begroting 2015 



                                                                       inkomsten           uitgaven    
contributie            +  1.500 
administratiekosten (bank, kvk)                    -   150 
hosting website                    -      65 
kleine uitgaven, o.a. drukken Parknieuws         -    120 
nieuwjaarsbijeenkomst           -    300 
zaalhuur werkgroepvergaderingen                  -    125 
reanimatie AED apparaat           -      90 
koffie paddenpoel, koffie ochtend           -      50 
aanschaf groen en verlichting Baken          -    600 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
totaal                                      + 1.500        - 1.500 
 
reserve momenteel op de bank  2.516 
d.d. 9 januari 2015 

begroting 2015  



wat is er gebeurd in 2014 ? 



•  speakers corner gedraaid zonder sprekers 
•  jeu de boules weinig animo 
•  collectief onderhoud liep goed 
 glazenwasser 
 schoorsteenveger 
 gasleidingcontrole 
 dakrenovatie  

•  wandelclubje elke vrijdagochtend 
•  koffieochtend 7 September een succes 
•  bustour op 27 september door Lelystad 

vbo algemeen 



•   maart   zwerfvuil  verzamelt 
•  onderhoud beplanting centrale  groenstrook 

•  eind november bladruimen op straten.  
•  november uitdunning door gemeente bosranden 
    aan noordoostkant 
•   paddenpoel meer zelfstandig aan beheer gewerkt 
•  met gemeente overleg  over groot onderhoud 
    bestrating. de gemeente: niet voor 2018 .  
 

wigro activiteiten 



vooruitblik 2015 



•  speakerscorner anders organiseren 
•  jeu de Boules stoppen 
•  wandelclubje vrijdagochtend gaat door 
•  koffieochtend herhalen 
•  rondleiding maxima centrale op 23 januari o.l.v. 
    carel bel 
•  reanimatie 
•  collectief onderhoud  (ton schunselaar) 

vbo algemeen 



collectief onderhoud 

ton schunselaar 



sprekers uitnodigen van orp of erbuiten 
hele jaar door  organiseren  
b.v. thema avond (on)mogelijkheden over zonne 
panelen en aardwarmte benutting in orp 

i.p.v. speakers corner 



•  jan-febr onderhoud  centrale groenstrook 
    (met gemeente samen). 
•  in februari - maart inplanten  (lage) bomen en struiken 
    op kaalgeslagen bosrandstroken.  
•  maart zwerfvuil verzamelen 
•  eind oktober met  gemeente overleg over  
    groot  onderhoud  bestrating.  
•  november bladruimen op straten.  
•  verlichten van  “het baken” ? 
•  paddenpoel clubje blijft draaien, ligging??? 

 
 

wigro 



      ligging paddenpoel  







rondvraag 

•  5 min. Harrie de heij “stichting groene oostrand” 
•  ineke van westrienen mededeling paddenpoel 
•  vraag moet baken worden verlicht? 
•  andere vragen? 
•   ? 
•   ? 
 
 
 



dank voor uw aandacht 


