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Verslag Algemene Ledenvergadering van vrijdag 8 februari 2019  
 
Aanwezig:  11 leden en 9 bestuursleden  

Afgemeld: Geert Koster 
Notulist:   Melissa Tragter 

 

1. Opening. 
De voorzitter Eralt Bettink opent om 20.09 uur de vergadering en heet 

iedereen van harte welkom. Hij vermeld dat de 1e kop koffie en het 1e 
drankje worden aangeboden door de buurtvereniging. 

 
2. Notulen ledenvergadering van 8 februari 2018. 

De notulen zijn dit jaar kenbaar gemaakt op de website en zullen niet 

voorgelezen worden. De voorzitter vraagt of hierop nog op- of 
aanmerkingen zijn. Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de leden. 

 
3. Jaarverslag 2018 van de secretaris. 

De secretaris leest het jaarverslag van 2018 voor. Diverse activiteiten te 

noemen: 
- Boogschieten De Gouden Treffer – 13 en 20 maart 2018 

- Vrijwilligersfeest - 24 maart 2018 
- Brooksfeest - 5 en 6 mei 2018 

- Vuurbuks straatschiet competitie – 7 en 14 november 2018 
- Kerstworkshop - 11 december 2018 

- Eindejaarsbingo - 28 december 2018 

 
Het jaarverslag wordt vervolgens zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

De voorzitter bedankt Erwin Sprukkelhorst voor de verslaglegging.  

 

4. Financieel jaarverslag 2018. 
 

De resultatenrekening wordt voorgelezen en voorzien van tekst en uitleg. 
We hebben in 2018 een verlies geleden van € 5.665,32. Dit verlies is te 

verklaren door de toch wat lager verwachte kaartverkoop en bijbehoren 

drank omzet van Brooksfeest ten opzichte van de hoge kosten voor de 
muziek. Tevens hebben we een schadegeval gehad met de paardentrailer, 

waardoor de complete bodemplaat van de paardentrailer vervangen diende 
te worden. Dit werd door, na benadering van verschillende 

verzekeringspartijen, niet vergoed. 

Melissa heeft vandaag nog weer contact met de Grolsch gezocht of het 
bonus bedrag al inzichtelijk is. Dit was op kantoor helaas niet inzichtelijk, 

maar zal in deze dagen met de post verschijnen. Dit bedrag zal dan het 
verlies wat drukken. 

 
5. Verslag kascontrole commissie. 

Dit jaar werd de kascontrole uitgevoerd door Harry Stoverink en Rienke 

Boomkamp, hier waren geen op- en/of aanmerkingen op. De voorzitter 
bedankt ze voor het uitvoeren van de kascontrole. Nieuwe kascontrole leden 

zijn Rienke Boomkamp en Dienke Brosky. Zij zullen de kascontrole van 2019 
gaan uitvoeren. 

 

6. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar : Eralt Bettink 

Aftredend en herkiesbaar : Marjan Nieuwenhave 
      Chantal Leuverink 

      Annie Dijkman 
      Erwin Sprukkelhorst  
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Nieuw bestuurslid  : Geert Koster 
      Jaap Taal 

 
Jaap Taal stelt zich voor en gaf aan dat hij het bestuurswerk wel in zijn bloed 

zit. Hij heeft bij meerdere verenigingen al in het bestuur gezeten en ook wel 

met een leden aantal van 7.000 pers. Jaap Taal wordt van harte welkom 
geheten door de voorzitter en hij wenst hem veel succes. 

 
Het voorzitterschap wordt overgedragen naar Erwin Sprukkelhorst. Hij zal 

voor 1 jaar het voorzitterschap op zich nemen. 

 
Een kort bedankje van Erwin aan de aftredende voorzitter Eralt Bettink. 

In 2013 is Eralt in het bestuur gekomen onder het mom van 1e jaar stage 
lopen. In 2015 is hij voorzitter geworden en heeft het stokje overgenomen 

van Wim Meerbeek (voorzitter destijds). Begin 2018 gaf hij aan dat hij het 
bestuur wilde verlaten ook i.v.m. andere hobby’s die ook zijn voorkeur 

geniet, maar wilde 2018 nog wel afmaken. Opmerkelijk aan Eralt was wel 

het saamhorigheidsgevoel, dit was zijn uitgangspunt voor de 
buurtvereniging, veur, deur en met mekare! De slogan “Zoepen of 

Verzoepen” heeft hij bedacht en hopelijk kunnen wij deze nog heel lang 
gebruiken. 

 

Eralt bedankt iedereen voor de fijne jaren. Het meeste dat hem is bij 
gebleven is het jaar dat Brooksfeest met 3 dagen compleet was uitverkocht 

en er mensen in de rij bij Café Mentink stonden om nog een kaartje te 
kunnen bemachtigen. Hij kijkt terug op mooie jaren waar hij veel plezier aan 

heeft beleefd. 
 

Erwin Sprukkelhorst gaf aan zoals hierboven vermeld staat voor 1 jaar het 

voorzitterschap op zich te nemen. Hij heeft nog 1 jaar bijgetekend om nog 
deel te nemen aan het bestuur. Volgend jaar zullen Theo van Leeuwen  en 

Melissa Tragter net als hij uit het bestuur treden. Tot die tijd blijven de 
gegevens bij KvK ongewijzigd tot de juiste invulling voor de bestuursfuncties 

bekend is, zodat alles in 1 keer gewijzigd kan worden. 

Chantal Leuverink zal een groot gedeelte met betrekking tot het secretariaat 
op haar nemen. 

 
7. Pauze van 20.50 – 21.15uur. 

 

8. Rondvraag 
 

Jan Bensink: is het een idee om een offerte op te vragen voor een tent 
met aggregaat en alles bij elkaar op te vragen voor Brooksfeest bij 

Berkelland verhuur. Dit heeft hem destijds best een strakke prijs opgeleverd. 
Erwin Sprukkelhorst gaf aan dat de prijsopgaaf voor Brooksfeest destijds bij 

Berkelland Verhuur het hoogste uitviel. Toch gaan we een poging doen voor 

2020 aangezien we voor dit jaar alles al vast hebben liggen. Tevens vroeg 
Jan of er dit jaar nog weer wat voor de ouderen georganiseerd, zoals Bello 

het treintje. Want dit was goed bevallen bij de ouderen. Melissa gaf aan dat 
dit waarschijnlijk een jaar wordt opgeschoven i.v.m. met het jubileum jaar 

en hier ook het e.e.a. voor wordt georganiseerd. 

Reinald Lindenschot: wil weten hoeveel leden heeft de buurtvereniging 
heeft. Melissa gaf aan ong. 450 leden. Dit is iets lager als vorig jaar. 

Karin Stoverink: wil graag weten wat er uit de enquêtes is gekomen die 
verzonden zijn naar Brooksfeest onder de vrijwilligers.  
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Chantal gaf aan dat er maar een aantal zijn terug gekomen, maar hier zijn 
niet veel items naar voren gekomen. Wel de inzetting van vrijwilligers tijdens 

het feest, deze in fases laten instromen, gelang de werkzaamheden en 
aanloop van de bezoekers. Ook geeft Melissa aan dag de buurtvereniging 

beter moet communiceren naar Karin naar gelang de kaartverkoop, zodat 

zij dit mee kan nemen in de indeling van de vrijwilligers. Geert Koster heeft 
in een bestuursvergadering aangegeven Karin hierin te wil helpen met het 

maken van digitale lijsten om de indeling/opgaven van de vrijwilligers te 
vergemakkelijken. 

 

9. Sluiting 
 

Erwin gaf aan dat er nu nog kaarten te verkrijgen zijn voor Zoepen of 
Verzoepen, anders a.s. zondag van 13.30 – 14.30 uur bij Café De Tapperij 

of online en voor mensen die graag een hardcopy kaartje wil zijn deze na 
a.s. zondag te verkrijgen bij Totaal Gemak Everwennink.  

 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn 
komst.  
 

       Verslaglegging: 

Melissa Tragter 


