Verenigingsgebouw

“Juliana”- Woold

Notulen algemene ledenvergadering Verenigingsgebouw Juliana op 25-03-2019
Aanwezig : 53 leden en 8 bestuursleden
Opening
Voorzitter Bert Kruisselbrink opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een terugblik over 2018 door Bert Kruisselbrink
In 2018 is er veel verbouwd , in en rondom het gebouw. Dit dankzij veel inzet vrijwilligers en met hulp van het LEADERproject.
Notulen
Magda Fokkink leest de notulen van vorig jaar voor. Misschien een goed idee, om de notulen van de jaarvergadering op de
website te zetten. Dit gaan we doen.
Jaarverslag
Het jaar 2018 was een redelijk jaar. Er is 191 keer gebruik gemaakt van het gebouw.
Anja Geerdes heeft de lijst weer aangeleverd, hiervoor dank
Financiële verslag van penningmeester
Arjan Ongena doet verslag van de financiële situatie over 2018.
Over het algemeen is het een goed jaar geweest.
Arjan heeft een duidelijk verhaal verteld en er waren verder géén vragen.
Verslag Kascontrolecommissie
Verslag van de heren Harrie Frielink, Remco Oonk en Jan Hoitink.
Ze hebben alles goed gecontroleerd en géén bijzonderheden gevonden.
Jan en Joke Deunk en Gerrit Oonk worden weer hartelijk bedankt voor de hulp met het klaarmaken van het financiële
jaarverslag. Ze hebben vele jaren geholpen . Vanaf 2019 gaat Samberg administratie deze werkzaamheden overnemen.
Als blijk van grote waardering ontvangen Jan en Joke , en Gerrit een mooie bos bloemen en een dinerbon. Nogmaals dank.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Harrie Frielink is aftredend , en wordt opgevolgd door Jan Hoitink, dus de commissie bestaat uit
Remco Oonk, Gosse Visser en Jan Hoitink. Reservere Freek Deunk.
Grondaankoop
Langs de toegangsweg naar fam Huiskamp, ligt nog een klein stukje grond dat nog eigendom is van de fam Tenkink
Fam Tenkink is bereidt om dit stukje grond aan het gebouw te schenken. Bestuur vraag toestemming aan de leden, om het
stukje grond over te nemen van de fam Tenkink. De leden geven toestemming.
Bestuursverkiezing
Magda Fokkink is aftredend en herkiesbaar. Ze plakt er nog weer 3 jaar bij aan. Hiervoor dank.
Alfred Scholten en Richard te Selle waren aftredend en niet meer herkiesbaar. Hiervoor in de plaats hebben we Robert-Jan
Hoitink en Gert-Jan Te Gronde bereidt gevonden om de plaats van Alfred en Richard in te nemen. Alfred en Richard,
hartelijk dank voor de fijne samenwerking en Robert-Jan en Gert-Jan van harte welkom in het bestuur.
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Dit jaar in het gebouw ook damesvoetbal kijken. De WK wedstrijden
De stop van de fietsvierdaagse is ook bij het gebouw en wel op 28 juni 2019
24 juni : commissievergadering
20/21 aug : zomer in gelderland
31 maart : HERDENKING MONUMENT
We hebben subsidie ontvangen van VSB fonds en oranjefonds, dit geld willen we besteden aan nieuw meubilair en aan het
opknappen van de bar aan de kant van de danszaal
Concept nieuwe opzet organisatie gebouw.
Om meer mensen te betrekken bij het gebouw hebben we het idee dat er meer georganiseerd moet worden in en rondom het
gebouw. Een idee is om verschillende commissies te vormen. Een voorbeeld is bijv. opbouw feest Huppel Henxel
Dorpbuurt. Hulp bij het regelen, inpakken, brengen en halen van koelwagen. Het organiseren van evenementen voor
ouderen. Het organiseren van een gezellige middag voor iedereen. Maar ook mensen voor bijvoorbeeld de aankleding,
creatieve mensen, mensen achter de bar, klusmiddag/avond.
Mooi zou zijn om meer draagvlak te creëren samen , zodat er meer te doen is in het gebouw.
Een goed idee kwam naar boven , om 1 keer in de 14 dagen , het gebouw open te stellen. Op die middag zou dan besproken
kunnen worden , wat er allemaal in de planning staat, maar op zo’n middag zou er ook gekaart of gerummicupt kunnen
worden. Hier hoeft dan het bestuur niet perse aanwezig te zijn, dit kan ook door vrijwilligers opgepakt worden.

School en volksfeest 2019
Het programma voor het woolds feest is weer rond.
De optochtcommissie is druk geweest om de bestaande routes in te korten.
Ze hebben 4 nieuwe routes uitgedacht zodat we zo min mogelijk met de versierde wagens op de wooldseweg komen.
Dit ziet er prima uit en dit gaan we aankomend jaar ook proberen.
Nieuwe route : gebouw-schoolweg-hijinkhoekweg,-esselinkhoekweg-harkelwassinkweg-veenweg-boveltweggosselinkweggebouw
Koffie verzorgd door Hijinkhook
Eerste stop Harmienehoeve hook/ holdershook
Tweede stop trakteert het koningspaar
Belangrijk bij de optocht is , dat toch iedereen zich aan het reglement houdt. Regels zijn opgesteld zodat iedereen veilig aan
de optocht kan deelnemen.
Op vrijdagmiddag met binnenkomst voor de broodmaaltijd willen we proberen om het sneller te laten verlopen.
Voor de kinderen is het een hele zit en duurt het eigenlijk allemaal iets te lang.
Ook zou het mooi zijn, eerder aan het koningsschieten te kunnen beginnen.
Ideeën zijn er wel, maar deze moeten nog uitgewerkt worden en we moeten nog overleggen met Concordia.
Rondvraag
W. Konings : er ligt weinig zand tussen de klinkers voor op het terras, hier blijft veel rotzooi in liggen. Afgesproken is dat in
het voorjaar het terras opnieuw opgevuld en geveegd wordt.
F. van Eldik : de Wifi in het gebouw voor gasten doet het meestal niet goed. Hier gaan we een versterker tussen plaatsen.
G. Heijnen : Mocht het plan doorgaan op vrijdagmiddag met Concordia, dat zou wel betekenen dat Concordia nog minder aan
het spelen komt, dit zou ook weer jammer zijn. We gaan in overleg met Concordia.
R. Geers : Kan de ventilatie verbeterd worden ? Dit is een ingewikkelde zaak. Misschien een idee om dit met Rene Fokkink
te onderzoeken en te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Sluiting
Bert sluit om 22.45 uur de vergadering en bedankt iedereen voor de komst
2

Verenigingsgebouw

“Juliana”- Woold

Voorzitter :
Bert Kruisselbrink

Secretaris :
Jeanet Deunk
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