
Algemene leden vergadering. 

 
Van de secretaris: 

 

Op 20 maart jl is de 2e algemene 

ledenvergadering gehouden. De opkomst was 

15 personen positief te noemen. 

Naast de bespreking van de activiteiten die we 

als vereniging dit kalenderjaar organiseren, de 

notulen van de 1e algemene ledenvergadering 

zijn ook de financiële zaken als de balansen 

over 2005 en de begrotingen over 2006 

besproken. Kortgenomen kan worden gezegd 

dat de vereniging financieel 'niet rijk maar 

gezond' kan worden genoemd. Als 

belangrijkste punt op de agenda stond het 

vaststellen van de voorgestelde Huishoudelijke 

Reglementen van de vereniging als aanvulling 

op de statuten welke reeds bij de algemene 

ledenvergadering van 2005 zijn goedgekeurd. 

Na enkele kleine aanpassingen zijn deze 

huishoudelijke reglementen met 100% van de 

stemmen aangenomen en direct in werking 

getreden. 

 

U kunt het verslag alsmede het huishoudelijke 

reglementen nalezen op onze internetsite. 

 

René Holkema 

 

 

Premie op actie 

 

Op onze aanvraag om 120 klapstoelen en 10 

buffettafels à  € 1742,16 in het kader van  

“Premie op Actie” te mogen aanschaffen heeft 

gemeente Zwolle positief gereageerd. Dit houd 

in dat wij in de toekomst geen stoelen en tafels 

meer hoeven te huren en dat het makkelijker en 

goedkoper word om bij voorbeeld een  

buurt-BBQ te organiseren. 

 

Opslag plaats gezocht!! 

 

Onze vereniging krijgt steeds meer eigen 

spulletjes, dat is natuurlijk heel fijn maar al 

deze spulletjes moeten ook een veilige opslag 

plaats hebben. Nu staat het één en ander nog 

op diverse zolders gestald. Het is natuurlijk 

heel fijn dat dit kan en mag, maar een aantal 

dingen zijn zo zwaar en / of onhandig dat je 

eigenlijk niet de bestuursleden en vrijwilligers 

mag vragen om hier twee trappen mee op te 

sjouwen. Wij willen u graag oproepen om over 

dit probleem mee te denken, grote drempel hier 

bij is natuurlijk dat het voor (bijna) nop moet 

zijn. Dus werkt u bijvoorbeeld op de 

Marslanden en heeft uw bedrijf nog een verloren 

hoekje dat niet gebruikt word of heeft uw 

sportvereniging een kleedkamer of materiaalhok 

welke niet gebruikt word? Vraag hen dan of wij 

daar terecht kunnen en laat  het ons weten. 

 

Het bestuur. 

 

Opbrengst Collecte Jantje Beton 

 

Onder leiding van voorzitter Ard Buning hebben 

een aantal buurtbewoners meegewerkt aan de 

collecte voor Jantje Beton, dit heeft ruim  € 1.200 

opgebracht. De helft van dit bedrag is voor 

BaBuTi ! Geen enkele andere vereniging heeft 

zoveel opgehaald. Namens Jantje Beton en 

BaBuTi zegen wij dan ook: 

 

Hartelijk dank aan onze vrijwilligers! 

 

Wij waarderen uw steun ten zeerste en hopen om 

ook in de toekomst op u te mogen rekenen. 

 

Het bestuur. 

 

Deelnamelijst dagje Efteling 

 

Uw reactie`s op het gratis dagje Efteling waren 

enorm, met name onze secretaris René Holkema 

heeft er zijn handen vol aangehad! Dankzij 

inventief puzzelwerk van René kan iedereen mee 

die zich heeft opgegeven. Daar was nog wel wat 

extra geld voor nodig en dus hebben we onze 

voorzitter op de bedeltour gestuurd. Hij heeft nog 

€ 250,- bij de Gemeente Zwolle losgepeuterd, 

Toppie Ard!  

We mogen de bijdrage van het NSGK en St. 

Philadelphia niet onderschatten en wij willen hen 

ook hartelijk danken voor hun bijdrage. We gaan 

er samen een leuke dag van maken. 

 

Diegenen die zich aangemeld hebben treffen 

een deelnamelijst als bijlage aan: Controleer 

uw gegevens en geef onjuistheden uiterlijk 

zaterdag 8 april door aan Renè Holkema! 

(Bastertkamp 30, babuti@home.nl) 

Hierna wordt de Efteling definitief geboekt. 

De lijst in ook beschikbaar op onze internetsite.  

 

In de week voor 6 mei ontvangen de deelnemers 

de laatste gegevens! 

 

 


