
 
 
        
Datum: 16 maart 2016      Bestuur samenstelling. 
E-mail: janbesselink@home.nl      Jannie de Rooy, 
Aantal leden 234       Corri Veldkamp    
Aantal aanwezige leden 20     Jan Besselink 

Aantal afgemelde leden  5      Anton Cramer            
 
Onderwerp: ALV afdeling Zwolle 16 maart 2016                

Notulen 
 

1)  Opening en welkom. 
Anton opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij geeft aan 
dat hij blij is met de opkomst. In een korte inleiding geeft hij aan de wereld door 
alle gebeurtenissen in beetje in brand staat en dat het vluchtelingen probleem 
een ieder zorgen baart. Later in de bijeenkomst zal daar nader op worden in 
gegaan.  
 

2)  Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is een pers bericht. Deze zal besproken worden bij agenda punt 4. 
5  leden hebben zich schriftelijk afgemeld voor deze bijeenkomst. 
 

3)  Jaarverslagen :  
Jaarverslag 2015 bestuur. 
Notulen van 18 maart 2015 
Notulen van 13 juni  2015  
 
Alle verslagen worden door de vergadering goed gekeurd. 
 
Financieel jaarverslag 2015: 
In het financieel jaarverslag zit een klein foute. Het gaat hier om een verwisselde 
betaling. De Penningmeester heeft voordat de kascontrole de boeken 
controleerde de fout ontdekt en derhalve meteen actie ondernomen.  
 
Verslag kascommissie en verkiezingen kascommissie 
Om die reden  was er nog geen decharge verleent. Echter na een goede uitleg 
naar de vergadering is als nog  besloten de decharge te verlenen.  
Als kascommissie hebben zich  Anita en Hilly beschikbaar gesteld. 
 
Verder geeft Corri aan dat er iets van het spaargeld is gebruikt voor de 
activiteiten omdat er een te kort was ontstaan.  
Anton bedankt de secretaris en de penningmeester voor hun werk.  
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4)  Informatie omtrent actuele onderwerpen in 2016 (Activiteitencommissie) 

Jannie geeft een uitleg welke activiteiten er het afgelopen jaar zijn geweest. Ze 
melde dat alle activiteiten enthousiast waren bezocht en dat men zeer tevreden 
was over het programma wat aangeboden was. 
Voor het nieuwe seizoen zoeken we nog interessante activiteiten. Vanuit de zaal 
werden enkele ideeën genoemd. Zoals: glas kantwerken,  studie van poëzie 
albums, openlucht museum over landleven of een excursie bij de ROVA in het 
kader van Duurzaamheid. 
 

 Wat er verder ter tafel komt. 
Live for lives. Een lid in de zaal kreeg de ruimte om iets over het 
vluchtelingenwerk in Zwolle te vertellen. Hierbij gaf ze de noodzaak aan om 
gezamenlijk met dit project te gaan werken. Er werd gediscussieerd over de 
manier en wat noodzakelijk is om het goed te doen. Een interessante 
uiteenzetting over de werkwijze van Live for lives.. 

 
5) Rondvraag  
 Vraag: blijft de Gong bestaan. Antw. Ja zeker daar zal niets aan veranderen. 

Vraag: In  De Meenthe is een kampeerterrein van het Nivon. Dit kampeerterrein 
heeft  een tekort aan vrijwilligers. Is het mogelijk dat Nivon leden van Zwolle 
beschikbaar zouden kunnen zijn. 
 Antw. Afgesproken wordt het te gaan vermelden in de Gong. U als lid zal een 
stukje moeten schrijven waarna wij het zullen plaatsten. 
 

6)  Sluiting formele vergadering. 
 Anton sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng. 
 
Jan Besselink 
Secretaris.  


