
 
 

                            Verslag Algemene Jaarvergadering  WVMN d.d. 21-10-2021     
    
             Aanwezig: Hanny Kroes; Anita Ploeger; Wietske Postma; Erik Takken;Tine Takken; 
                              Trees Bergsma; Jos Reuvekamp; Jeanet Poelstra; Kees van der Graaf; 
                               Giny Snellenberg; Nienke Lettinga; Thea Stam; Rien van Zwienen; Leo Oosterom;  
                               Joke Roskam; Frank Kroes; Marijke Zijlstra; Frans Brouwer; Riek Wijbrandi; 
                               Henk van der Wielen; Julia van der Wielen; Eef Goes; Jose Jansen;  
                               Peter van Stroe; Coos Batenburg; Antoinette Barkel; Maja van Bemmel. 
      
              m.k.a. Aart en Ria, Ap en Bouwien, Ad en Ria. 
 
 
       1.   Opening  door Antoinette.  

  
       2.   Mededelingen.                    - Er zijn 6 afmeldingen. 

                                            - Er komt 1 nieuw lid bij:      Evelyn Monninkhof 
 

3,   Verslag ALV 2020:                Geen opmerkingen 
 

4.   Ingekomen stukken :             Geen.   
 
5.   Secretarieel jaarverslag.       Geen opmerkingen. 
 
6.   Financieel jaarverslag.        - We hebben eenmalig E 250,00 extra vergoeding gekregen van    
                                                    Ski Vereniging  vanwege Covid. 
                                                  - Kees van der Graaf stelt voor activiteiten meer te stimuleren. Zet  
                                                    er E1000,00 voor opzij. 
                                                    Neem dat nu al in de begroting op. 
                                                    Van belang is wel dat,  als een lid een activiteit wil organiseren,  
                                                    vooraf toestemming van het bestuur wordt gevraagd voor  
                                                    de uitgaven. 
 
7.   Verslag kascommissie.       - Goedgekeurd. 
                                                  - De nieuwe commissie bestaat uit Eef Goes, Frans Brouwer en  
                                                    Nienke Lettinga is reserve. 
 
8.   Enquête.                              - Het lijkt Eef een goed idee als de leden zelf iets bedenken en 
                                                    dat op de website zetten bij  MIJN IDEE. 
                                                    Als voorbeeld noemt hij  + matskiën 
                                                                                            + skiën in Zoetermeer 
                                                                                            + wadlopen. 
 
9.   Activiteiten.                          - Peter van Stroe is bezig geweest met niet-organiseren {zijn  
                                                    eigen woorden). 
                                                  - Nu zijn gepland  NW, MTB + wandelen met BBQ. 
                                                  - Peter is blij met initiatief van Jeanet Poelstra voor mat skiën. 
                                                  - Hij wil ook contacten met Pater (fiets verhuur) aanhouden. 
 
                                                  - Komende activiteiten: +  matskiën op 11-11-21 
                                                                                        +  skiën Zoetermeer. 

                                                                                               +  Nieuwjaarsborrel  op 06-01-2022. 
                                                                                        +  Skireis met Eef Goes. 
  

    10.  Bestuur.                                - Peter van Stroe en José Jansen zijn aftredend, maar (helaas)     
                                                           niet herkiesbaar. 
 

                                               
 
 
 



 
 

 
                                                 - Antoinette bedankt Peter en José op humoristische wijze met  
                                                    toepasselijke woorden voor hun inzet. Zij refereert aan de  
                                                    bijzondere jaren als gevolg van corona.  
                                                   Tijdens de bestuursvergaderingen die er  
                                                    wel waren, zorgden Peter en Jose voor veel gezelligheid  
                                                    en een goede en leuke inbreng.      
                                                 
                                                 - Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld. 

                                                        - Anita Ploeger hoopt dat iemand stukjes schrijft over de activiteiten 
                                                        - Eef wil de website vullen als iemand schrijft of foto’s maakt. 

                                                 
                                                                                                 
                                                                Conclusie: 
                                    
                                                        - De leden organiseren zelf activiteiten. Er wordt een mailtje naar 
                                                          het bestuur verzonden. Daarin staat het plan en hoeveel 
                                                          deelname kost. 
                                                          Eventueel kan een deel van de kosten door de vereniging betaald  
                                                          worden. 
 
                                                        - Eef wijst erop dat het bestuur goed moet monitoren welke  
                                                          afspraken worden gemaakt. Ook wat de gevolgen zijn als een  
                                                          activiteit niet doorgaat. Het bestuur wil vooraf eventuele boete- 
                                                          clausules inzien. 
 
11.  Rondvraag.                              - Eef meldt dat hij er, als beheerder van de website, voor kan  
                                                          zorgen dat de organisator van de activiteit meteen bericht krijgt  
                                                          als betaling aan de penningmeester is gedaan. 
 
12.  Sluiting.                                    - Antoinette sluit om 21.03 de vergadering en nodigt iedereen uit  
                                                          voor de borrel. 
 

 
            
 
                                                   

 
Maja van Bemmel 
Secr. WVMN                                                      
                                                     
                        .                                           
   
 
 
 


