
Verslag jaarvergadering 6 november 2017 
 
Opening en welkom door de voorzitter 
 
Mededelingen 
Welkom op jaarvergadering bij t Getske. Mooie opkomst. 
Oliebollenverkoop is al op 3-11 geweest, 6100 oliebollen verkocht, alles verkocht. 
Vanaf 11-11 is de opstaeker weer te koop. 
29 december is de kaartverkoop van de Roop oet bij t Getske 
Voor deze vergadering waren 30 afmeldingen 
Mailadres doorgegeven: herm.sanders11@gmail.com 
 
Notulen van november 2016 
Worden per pagina doorgenomen, inhoudelijk en tekstueel, zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2016-2017 
Annet neemt puntsgewijs het afgelopen seizoen door ter vergadering en belicht de activiteiten. 
Dank aan allen die dit mede mogelijk hebben gemaakt, we hopen ook komend seizoen weer op de 
vrijwilligers en sponsoren te mogen rekenen. 
 
Financieel verslag 2016-2017 
Afgelopen seizoen is een plus gedraaid van 1504 euro. Dit is een mooi resultaat. 
Martijn benoemt aan de hand van de sheets enkele belangrijke posten aan zowel inkomsten als 
uitgaven zijde. 
Vraag: kunnen de rekeningen van het seizoen ook in hetzelfde seizoen worden meegenomen in de 
afrekening? Nu is dit anders en dat vertekent het beeld. 
Antwoord: dit wordt meegenomen. 
Verder zijn er geen vragen over het verslag. 
 
Kascontrole 
Sjaak Huys (3e jaar), Wil Theeuwen (2e jaar) en Ans Hermans-Huys (1e jaar), hebben de 
kascontrole uitgevoerd. Ans geeft aan dat alles er netjes uit zag, er zaten geen opvallende zaken 
in de administratie. Alle vragen zijn beantwoord tijdens de  controle. 
Er wordt decharge verleend aan het bestuur. Er volgt voor iedere aanwezige een consumptie van 
de Poerker. 
Sjaak Huys wordt bedankt voor zijn 3 jarige inzet. Wil en Ans gaan nog door. Sjoerd van Dijk meldt 
zich aan om ze bij te staan. 
 
Begroting 2017-2018 
Martijn bespreekt de begroting voor aankomend seizoen aan de hand van enkele sheets. Er is een 
kleine plus begroot van 286 euro. Martijn licht begrote posten toe. 
Vraag: waar zien we de donatie van de Elze in het plaatje terug?  
Antwoord: deze is niet apart opgenomen. Is ongeveer 2500 euro geweest. 
Verder zijn er geen vragen. 
De begroting wordt door de leden goedgekeurd. 
 
Uitreiking Grootklomp 
Personen die 3 jaar inzet hebben getoond in een commissie, ontvangen daarvoor de Grootklomp. 
Dit jaar is deze voor: Hetty Schreurs, Sjors Stoelinga en Sjors Vercoulen. 
 
Bestuursverkiezingen 
Sjaak Niessen, Niels Vervoort en Annet Rutten, nemen deze avond afscheid binnen het bestuur. 
Erik bedankt ze met een persoonlijk woordje, ze krijgen een bloemetje en een presentje. 
 
Haike van de Boogaard wordt in bestuur gekozen met 43 stemmen voor en 1 stem blanco. 
Maurice Gerritsma wordt in het bestuur gekozen met 43 stemmen voor en 1 blanco. 
Cécile Peeters wordt in het bestuur gekozen met 43 stemmen voor en 1 blanco. 
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Haike zal namens de optochtcommissie in het bestuur deelnemen. 
Maurice zal de PR en sponsoring voor zijn rekening gaan nemen. 
Cécile gaat het secretariaat oppakken. 
 
Herverkiezing 
Martijn Davids wordt herkozen met 43 stemmen voor en 1 blanco 
Bart van Heugten wordt herkozen met 42 stemmen voor, 1 tegen en 1 blanco 
Robert Stoelinga en James Donald bemannen samen 1 bestuurszetel en worden gekozen met 43 
stemmen voor en 1 blanco. 
 
Uitdagingen van de commissies 
Algemene zaken: Leo Michels: vorig jaar was de tent voor de commissie een uitdaging. Dit is goed 
verlopen. Er zijn enkele verbeterpunten naar boven gekomen, hier wordt aan gewerkt. 
Jeugd: Yoshka Keunen: afgelopen jaar was de jeugdreceptie voor het eerst op vrijdagavond, dit is 
goed bevallen, nu weer zo. Nicole Swinkels neemt afscheid binnen de commissie. 
Er komen wel nieuwe leden bij. Het jeugdtrio zal nieuwe mantels krijgen dit seizoen. 
Optocht: Haike van den Boogaard: optocht andersom is prima verlopen. Het team van de 
commissie blijft gelijk. Er wordt geprobeerd de wagens nog meer te gaan verhuren. 
PR: Maurice Gerritsma: op dit moment is er geen website, hier wordt aan gebouwd, nieuwe site. 
Er zijn presentjes voor de sponsoren. Er komen nieuwe vlaggen en houten Poerkers voor de 
verkoop. 
Raad: Robert Stoelinga: er komen dit seizoen geen nieuwe raadsleden. Vergadering is geweest, 
zaken lopen. 
Trio: Ruud Keunen: afgelopen seizoen is super verlopen. Over komend seizoen mag Ruud niks 
vertellen. 
Zitting: Bart van Heugten: 13 januari is de Roop oet, programma nog even geheim. Buutaovend 
was een succes, dus wordt herhaald. Kaartverkoop data volgt nog, maar let op beperkt aantal 
kaarten. 
Horeca: Rianne Hermans: afgelopen jaar is de samenwerking met Sjors van de Elze naar 
tevredenheid verlopen. Commissie gaat weer op zoek naar voldoende vrijwilligers, dit is een 
uitdaging.  
 
Rondvraag 
Chris Tissen: kan de verwarming in de tent gelijkmatiger worden gemaakt?  
Dit was een van de evaluatiepunten die al duidelijk was en hier wordt komend seizoen aan 
gewerkt. 
 
Sluiting van de vergadering 
 
Dank aan alle aanwezigen voor aanwezigheid en inbreng. 
Dank voor alle hulp om dit seizoen te doen slagen en hopelijk mogen we weer op jullie 
rekenen. 
 
 
Annet Rutten november 2017 


