Buurt & Speeltuinvereniging ’t Jaarsveldje

Ledenvergadering: 20-2-2018
Bestuursvergadering: 20-2-2018
Aanwezig: Thomas Andriessen, Jan Verheul, Wouter Geudekes, Laurens Braakman, Willeke Kindt
Agendapunt
Verslag
Actie
Samenstelling
Doordat er geen leden zijn opgekomen blijft het bestuur
Bijstellen bij
bestuur
zoals voorgesteld ter stemming:
KvK en
Voorzitter
:Thomas Andriessen
statuten?
Pen. meester : Laurens Braakman
Secretaris
: Willeke Kindt
Alg. bestuurslid: Jan Stigter en Jan Verheul
Jan heeft zich definitief als algemeen bestuurslid aangemeld.
Financiën
-Maart 2018 innen van de contributie
Laurens
-Aanmeldingen van nieuwe leden valt onder secretariaat en
Willeke
die houdt de ledenlijst up-to date.
-Dit jaar proberen wij de nullijn te houden in de balans van
inkomsten/uitgaven.
Uitje
Het uitje wordt definitief een najaarsuitje.
Wordt verder
Kijken of er samenwerking mogelijk is met de school. Voor
uitgewerkt in
de zomervakantie bekendmaken waar we heen gaan.
volgende
vergadering
Speelweek
Vergadering beleggen specifiek over de speelweek ongeveer Thomas
half mei.
Bingo
-Keukenbenodigdheden worden ingekocht
Willeke
-Voor de catering op 10 maart
Willeke/Jan
-Kaartverkoop
Thomas
-Bingoballenapparaat: Arno de Groot Stichting Bazar kosten
Thomas
€15,- is geregeld en Thomas heeft mobielnr.
coördineert
-Draaiboek bingo
Willeke/Thomas
coördineren
-2 weken ervoor:
- posters ophangen
Willeke
- krantenstukjes indienen
Wendy
Kaartavonden
Draait goed en wordt redelijk bezocht.
Jan Stigter
coördineert
Paaseieren zoeken Op zondag 1 april vanaf 12.00 uur.
Thomas
-Plusmarkt vragen om eieren te sponsoren.
coördineert
-Kleurplaat wedstrijd met prijsje
Kleurplaat wordt in de nieuwsbrief eind maart opgenomen
met de aankondiging van het eierenrapen op 1 april
Koningsdag

Onderhoud
speeltuin

Nieuwsbrief

Er is initiatief genomen door Thomas om iets met anderen
organisaties te organiseren met Koningsdag. Weinig respons.
Kunst & Cultuur (zwarte schuur), Carla Brokking wil wel
meedenken. Gonda Hogendoorn heeft ook aangegeven te
willen meedenken. Beide zullen worden benaderd door ons.
-Arnoud van Beek en Michel ? maaien regelmatig. Vragen of
zij kunnen aangeven of ander onderhoud noodzakelijk is.
-Verder is het goed in de nieuwsbrief aan te geven dat
mensen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun buurt en
deze netjes houden.
Nieuwsbrief voor eind maart:

Thomas
coördineert

Thomas

-Paaseieren zoeken/kleurplaat voor kleurwedstrijd
Thomas/Wouter
-Koningsdag, activiteiten
-Kaartavonden/tussenstanden
Volgende vergadering: 3 of 10 april, definitieve datum wordt bijtijds bekend gemaakt.
Agenda punten:
-Speelweek
-Koningsdag
-Bevolkingssamenstelling van Jaarveld, waar liggen voor ons maatschappelijke activiteiten?

