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Notulen algemene ledenvergadering Verenigingsgebouw Juliana op 06-07-2020 

 

Aanwezig :  36 leden en 9 bestuursleden.  In verband met veiligheidsregels betreft  corona, leden hebben zich van te voren 

aangemeld. 

 

Opening 

 

Voorzitter Bert Kruisselbrink opent  de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

Een terugblik van de laatste  periode door Bert Kruisselbrink 

 

Doordat ook het gebouw te maken kreeg met allerlei regels en wetten betreft het coronavirus, is er veel stil gelegd. 

3 maanden  niks te doen  in het gebouw.  Om het personeel toch te betalen is er direct gebruik gemaakt van de NOW regeling. 

Ook hebben we éénmalig  € 4000.-  ontvangen van de overheid.  Zo kunnen  we toch alles draaiend houden. 

Nu , na  1 juni,  mag er alweer iets meer  , alleen de feesten en activiteiten  kan nog niet.  1.5 meter afstand  bij een feest , is 

toch nog te ingewikkeld.  Wel komt het verhuur van de koelwagen en toiletwagen , een beetje op gang. 

Helaas waren we ook genoodzaakt het woolds feest 2020 te annuleren, alles wordt een jaar opgeschoven. 

 

Notulen 

 

Magda Fokkink leest de notulen van vorig jaar voor.  Ook worden de notulen weer op de website gezet. 

 

Jaarverslag 

 

Het jaar  2019  was een goed jaar.  Er is  206 keer gebruik gemaakt van het gebouw.   

Anja Geerdes heeft de lijst weer aangeleverd, hiervoor dank 

 

Financiële verslag van penningmeester 

 

Arjan Ongena  doet voor het laatste jaar  verslag  van de financiële situatie over 2019. 

Over het algemeen  is het een goed jaar geweest. 

Arjan heeft een duidelijk verhaal verteld en er waren verder géén vragen. 

Ook heeft Arjan een overzicht laten zien, hoe het gebouw er nu financieel voor staat , na de corona-crisis. 

3 maanden géén inkomen maar wel kosten.  Verzekering, loonkosten, vaste kosten  gaan gewoon door. Het heeft ons tot nu 

toe  zo’n  €  3800,-  gekost.  Dit is jammer maar te overzien, vanaf nu hopen we weer inkomsten te generen via het verhuur 

van de koelwagen en toiletwagen en zodra het weer kan, van kleine feestjes in het gebouw. 

 

Verslag Kascontrolecommissie 

 

Verslag van de heren  Gosse Visser, Remco Oonk en  Jan Hoitink. 

Ze hebben alles goed gecontroleerd en géén bijzonderheden gevonden.  

    

  

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

 

Remco Oonk is aftredend , en  wordt opgevolgd door Freek Deunk, dus de commissie bestaat uit 

Freek Deunk, Gosse Visser en  Jan Hoitink.  Reserve  Mario Navis. 

 

 

Bestuursverkiezing 

 

Arno Heijnen  is  aftredend en herkiesbaar.  Hij plakt  er nog weer 3 jaar bij aan.   Hiervoor dank.    

Arjan Ongena en Henk  Mennink  waren  aftredend en niet meer herkiesbaar. Hiervoor in de plaats hebben we  Gerben 

Wilterdink en Sander Roerdink  bereidt gevonden om de plaats van Arjan en Henk  in te nemen.   Arjan en Henk,  hartelijk 

dank voor de fijne samenwerking en Gerben en Sander  van harte welkom in het bestuur. 

 

 

 

 

 

Mededelingen 
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Reinier Geers gaat het beheer van het gebouw regelen.  Verhuur koelwagen en toiletwagen en  huren van zaal en  afspreken 

betreft feestjes,  alles  regelt in eerste instantie Reinier.  Anja blijft gelukkig stand-by.  

 

Het onderhoud buiten rond het gebouw wordt bijgehouden door Wim Konings en cliënten van zorgboerderij Olden Goarden. 

Hier zijn we heel blij mee, het ligt er prachtig bij , echt een aanwinst voor het Woold. 

 

Ook  is er een klusteam  opgericht, helemaal super,  zijn we ook blij mee.  Handige mannen verrichtten allerlei hand- en 

spandiensten,  heel fijn. 

 

Herdenken bij monument , blijven we elk jaar doen, in samenwerking met school woold. 

 

BHV  herhaling staat gepland op  14 september 2020.  We willen ook nog een nieuwe cursus organiseren in het voorjaar van 

2021.   

 

 

 

School en volksfeest 2020 

  

Helaas gaat het dit jaar  niet door 

 

Rondvraag 

 

R. Meekes :  Misschien toch verstandig om goed naar de ventilatie van het gebouw te kijken.  

Dit wordt gedaan,  de ventilatiekanalen worden schoongemaakt en nagekeken.  Om een heel nieuw ventilatiesysteem te 

installeren is veel te duur.   

 

R. Oonk :  achter op de parkeerplaats bij de steen met JB zijn de planten en struiken verdroogd.  

Graag Edwin Tolkamp vragen om advies , wat te doen om het weer toonbaar te krijgen.  

 

A Scholten : Is er subsidie aangevraagd voor een jeu de boule  baan ?  Ja, dat klopt, maar de corona crisis wordt het allemaal 

nog even uitgesteld. 

 

Th. Nijenhuis : ik wil me wel opgeven voor het klusteam, dus bij deze. 

 

Sluiting 

 

Bert sluit om  22.20  uur de vergadering en bedankt iedereen voor de komst 

 

 

Voorzitter : 

 

Bert Kruisselbrink 

 

 

 

 

Secretaris : 

 

Jeanet Deunk 

 

 


