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Verslag Algemene Ledenvergadering van vrijdag 7 februari 2020  
 
Aanwezig:  15 leden en 8 bestuursleden  

Afgemeld: Chantal Leuverink en Robert Hendriksen (ziek), Eralt Bettink, Ap   
Ooijman en Dick Vruggink 
Notulist:   Melissa Tragter en Elles Nijhuis 

 
1. Opening. 
De voorzitter Erwin Sprukkelhorst opent om 20.08 uur de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom. Hij vermeld dat het 1e kop koffie/thee 

wordt aangeboden door de buurtvereniging. In de pauze kan men al kaarten 
kopen voor Brooksfeest 9 en 10 mei a.s. 
 
2. Notulen ledenvergadering van 8 februari 2019. 
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 2019 van de secretaris. 
De secretaris leest het jaarverslag van 2018 voor.  

Het jaarverslag wordt vervolgens zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt o.a. Chantal Leuverink voor de gedeeltelijke 
verslaglegging.  
 
4. Financieel jaarverslag 2019. 
De resultatenrekening wordt voorgelezen en voorzien van tekst en uitleg. 
We hebben in 2019 een verlies geleden van € 4.756,17. Dit verlies is te 
verklaren door met name de hoge kosten voor Brooksfeest tegen de geringe 
opbrengsten. Tevens werd in 2019 het 60 jarig jubileum gevierd, waarbij de 
brunch volledig werd bekostigd door de buurtvereniging en alle rand en 

spandiensten die hierbij kwamen. Het verlies wordt nog kleiner aangezien 

de bonus van de Grolsch in dezer dagen zal worden bijgeschreven. Naar 
verwachting zal deze rond de € 2.000,00 excl. btw zijn. 
Tevens hebben wij vorig jaar geïnvesteerd in nieuwe biersets á € 1.050,00 
excl. btw, aangezien de huidige tuinstoelen en tafels afgeschreven zijn. Deze 
kosten zijn deels betaald met de opbrengsten van de Hart voor de 
Achterhoek actie die afgerond € 345,00 heeft opgebracht. Waarvoor allen 
dank voor het stemmen. 
 
5. Verslag kascontrole commissie. 
Dit jaar werd de kascontrole uitgevoerd door Rienke Boomkamp en Dieneke 
Brosky. Opmerking vanuit de kascontrole commissie is om deze rekening op 
te heffen, aangezien er nauwelijks boekingen op worden verricht en er wel  
extra bankkosten voor berekend worden. Het bedrag terug storten op R/C 
en wanneer nodig de kosten voor bestuursuitje hier rechtstreeks uit te 
halen. Verder waren geen op- en/of aanmerkingen. De voorzitter bedankt 
ze voor het uitvoeren van de kascontrole. Nieuwe kascontrole leden zijn 
Dieneke Brosky en Ida Bensink. Zij zullen de kascontrole van 2020 gaan 
uitvoeren. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar : Erwin Spurkkelhorst 
      Theo van Leeuwen 
      Melissa Tragter 
      Jaap Taal (reeds uit bestuur) 
Aftredend en herkiesbaar : -     
Nieuw bestuurslid  : Elles Nijhuis (reeds actief) 
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De hamer wordt overgedragen naar de nieuwe voorzitter. 

Woordje van afscheid?  
 
7. Pauze van 20.45– 21.15uur. 
 
8. Gezocht: iemand voor de BTW boekhouding 
Geert geeft uitleg waarom er iemand gezocht word voor de BTW 
boekhouding. Graag iemand om te ondersteunen hierbij om de 
penningmeester te ondersteunen. Vriendin Marc heeft zich aangeboden. 
 
9. Buurtbrunch zondag 10 mei 2020 
Er volgt een discussie over het voorstel: 
Is de zondag wel zo handig? Ouderen vinden de brunch leuk maar de 
muziek is een “puntje” 

• brunch voor het vogelschieten op de zaterdag. 
• Opzet verder zoals tijdens het jubileum. 

 
 
10. Brainstormen Brooksfeest / Oktoberfeest of andere ideeën 
Willen wij doorgaan met de huidige vorm, sterk afhankelijk van mensen 
van buiten de buurt of is deze opzet wenselijk. 
Geert vraagt om input. 

• Doorgaan op deze voet word meerdere malen genoemd. 
• Vergunning bij Henk loopt nog 2 jaar, dat moet meegenomen 

worden. Andere locatie ander concept. 
• Kleiner maken feest zorgt waarschijnlijk voor teruggang van het 

feest, qua bezoekers. 
• Idee jubileumfeest als buurtfeest. 
• Locatie weer meer richting “Mentink” 
• Samenwerking met toneelvereniging 
• Oktoberfeest heeft de duif ook plannen voor. 

• Buurtfeest 1x per 2 jaar 

• Samen met de Bruil, is paar jaar geleden besproken maar voor 
hen niet bespreekbaar. 

• Wat meer kleinschaliger, op leeftijden activiteiten aanbieden. 
 

 

11. Oproep (nieuwe) leden deelname activiteiten commissies. 
Leden hebben aangegeven wel op “projectbasis” te willen helpen i.p.v. in 
een bestuur te gaan zitten. Wij gaan dit de komende periode waarschijnlijk 
wat vaker vragen. 
 
 
12. Rondvraag en sluiting  

• Chiel Tragter geeft aan een draaiboek mbt de brunch klaar te 
hebben liggen en biedt zich aan voor evt hulp als de brunch op 
zaterdag zou zijn. 

• Karin Stoverink biedt zich aan als vrijwilliger. 
• Andre Nieuwenhave biedt zich aan voor hulp brunch. 
• Vrijwilligersfeest volgt moet nog verder besproken worden. 
• Jan Bensink: Is het een idee om de kaarten voor de zaterdag iets 

duurder te maken? 
 
De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn 
komst.  
 

       Verslaglegging: 

Melissa Tragter / 

Elles Nijhuis 


