
      

                    Secretariaat: A. Klompenmaker, Beukenstraat 84, 8021 XC Zwolle. Telef. 038-4545113 

                        Notulen van de Digitale Jaarvergadering van de buurtvereniging 

                                    “De Bollebieste” van 12 januari 2021. 
                
1. Opening: 
Zoals al aangegeven werd op de agenda van de Jaarvergadering van 12 januari 2021 waren wij 
door corona genoodzaakt de vergadering schriftelijk te houden, omdat het niet mogelijk was een 
Jaarvergadering uit te schrijven met inachtnemening van de door het  RIVM opgesteld richtlijnen. 
Om toch aan de statutaire en wettelijke verplichtingen te voldoen hebben wij er toen als bestuur 
voor gekozen het in 2021 digitaal/per mail te gaan doen. Via de Nieuwsbrief van maart 2021 
hebben de leden hierover nadere informatie ontvangen. De procedure en de te behandelen 
stukken van de Jaarvergadering werden daarin puntsgewijs benoemd. 
 
2. Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen van de jaarvergadering van 14 januari 2021. 
Aangezien wij via de telefoon, noch via de mail hierover op- en/of aanmerkingen hebben 
ontvangen kunnen wij er van uitgaan dat de notulen met  uw aller instemming  akkoord zijn 
bevonden. 
 
4. Jaarverslag 2020 van de secretaris: 
In 2020 hebben wij 121 leden, 3 ereleden en 145 donateurs. Totaal dus 269 leden/donateurs. 
Het bestuur heeft dit jaar 9x een normale vergadering, 1x een ingelaste en 16x een aan de 
buurtvereniging gelieerde vergadering al dan niet met het voltallige bestuur, bezocht. 
In 2020 hebben wij in totaal 9x een Nieuwsbrief uitgebracht. 
Als aardigheidje en om enigszins het coronaleed te verzachten werden alle leden en donateurs 
eind december 2020 verrast met een kerststaaf. 
In 2020 werden wij gesponsord door Judith Hairline, Power Force Show Events, Flora Business-
bloemist en Duikcentrum De Tuimelaar. De vleesprijzen voor de Dames- en Klaverjasclub en 
de Bingo avonden werden ingekocht bij keurslager Te Welscher aan de Dobbe 40. 
 
5. Mededeling betreffende evenementen 2021: 
Van alle evenementen die voor 2021 gepland stonden hebben wij nogal wat moeten aflasten. 
Van de 6 geplande Bingo avonden konden er slechts 2 doorgaan. 
Tot medio maart 2020 heeft de klaverjasclub nog 11x kunnen kaarten maar vanaf 19/3 is de 
competitie gestopt. 
De damesclub is nog 10x bij elkaar geweest. De club is per 19/3 gestopt. De dames hebben nog 
wel op 9/4 de gebruikelijke tassen met boodschappen zelf kunnen ophalen bij mw. Schuring. 
De voor 2020 geplande reisjes op 22/04 Damesreis, 09/05 Buurtreis, 29/08 Najaarsreis en 
12/12 Kerstreis zijn allemaal afgelast.. 
Ook het Paaseieren zoeken van 4/4 en het bowlen bij Urbana op 4/4 zijn afgelast. 
 
6. Jaarverslag 2020 van de penningmeester: 
Het subsidiebedrag van “de Woonkoepel” wordt berekend aan de hand van het aantal SWZ buurt- 
bewoners dat lid is van “de Woonkoepel”. Hoe meer buurtbewoners lid worden (gratis) des te 
hoger het subsidiebedrag. Vanwege het feit dat we vanaf 19/3 gestopt zijn met alle activiteiten en 



er vanaf dat moment geen catering en Bingo-opbrengsten meer binnen kwamen hebben wij 
qua inkomsten wel iets moeten inleveren. Ondanks dat hebben we mede door de subsidies van de 
gemeente en Woonkoepel SWZ , opbrengst oud papier en minder uitgaven voor de activiteiten die 
niet uitgevoerd konden worden toch nog een voordelig saldo van € 5.810,39  kunnen opbouwen en 
kunnen we ook voor 2020 uitgaan van een gezonde financiële situatie van de buurtvereniging. 
De inkomsten in 2020 waren € 14.100,55 en in 2019 € 29.558,45 
De uitgaven    in 2020 waren €   8.290,16 en in 2019 € 25.579,36 
 
7. Verslag van de kascommissie. 
Op donderdag 14 januari 2021 heeft de kascommissie bestaande uit dhr. G.J. Klompenmaker, 
mw. Y. Bredewold en mw. G. Lipman ten huize van dhr. H.v.d. Ploeg een kascontrole uitge- 
voerd over de maanden januari t/m december 2020. 
De penningmeester, dhr. H. v.d. Ploeg was daarbij aanwezig om waar nodig de kascommissie bij 
vragen van de nodige achtergrond informatie te voorzien. 
De inkomsten en de uitgaven over de periode 1 januari t/m 31 december 2020 zijn door de 
kascommissie uitvoerig gecontroleerd. Bij de controle is gebleken dat de penningmeester het 
financiële gedeelte uitstekend en overzichtelijk op orde had. De boekhouding zag er perfect 
uit en de kascommissie heeft het kas- en bankboek goedgekeurd en ondertekend. 
De leden konden telefonisch of schriftelijk hun stem uitbrengen over het decharge verlenen 
aan het bestuur over het boekjaar 2020. Hier is geen gebruik van gemaakt. 
De kascommissie hoopt dat de penningmeester, in samenwerking met het bestuur deze lijn 
voortzet en wenst hen daarbij veel succes. Namens alle leden bedankten zij de penningmeester 
en de rest van het bestuur voor de inspanning die zij toch elk jaar weer leveren voor het gezellig 
en gezond houden van de buurtvereniging. 
 
8. Begroting 2022. 
Bij de berekening is uitgegaan van hetzelfde aantal leden/donateurs als in 2021 te weten 278. Het 
genoemde bedrag voor huur is tbv een gehuurde garage waar wij als buurtvereniging oud papier in 
opslaan. Sedert 2019 wordt er door de gemeente gewerkt aan een ander verrekeningswijze voor 
het ophalen van het oud papier. Op dit moment krijgen wij nog jaarlijks een vast bedrag dat niet 
gelieerd is aan het aantal opgehaalde kg's, dit bedrag wordt langzaam aan afgebouwd. 
Bij de begroting van 2022 is de penningmeester er van uitgaan dat alle geplande activiteiten 
doorgang kunnen vinden en dat wij als buurtvereniging in aug/september ons 85-jarig jubileum  
kunnen vieren. 
 
9. Benoeming kascommissie. 
Aftredend en niet herkiesbaar dhr. G.J. Klompenmaker.  Voordracht van het bestuur om mw. J. 
Trentelman te benoemen als kascommissielid wordt aangenomen. De kascommissie 2021 zal in 
de nieuwe bezetting bestaan uit mw. Y. Bredewold, mw. G. Lipman en mw. J. Trentelman. 
 
10. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar mw. A. Klompenmaker. Vanwege het feit dat er bij het bestuur geen 
tegenkandidaten zijn aangemeld wordt  mw. A. Klompenmaker voor een periode van 3 jaar 
herbenoemd. Het bestuur bestaat in 2021 uit: 
Dhr. J.H. Jansen voorzitter, dhr. H.v.d. Ploeg penningmeester, mw. A. Klompenmaker secr. 
En bestuursleden mw. A. Schuring en mw. G. Strijker. 
 
11. Vaststellen contributie ingaande 2021. 
Contributie wordt in 2021 niet verhoogd maar blijft € 5,00 per persoon. Inwonende kinderen boven 
de 16 jaar vallen buiten het gezinsabonnement maar betalen zelf € 5,00. Leden/donateurs gaan 
hiermee akkkoord. 
 
12. Rondvraag. 
Geen digitale vragen of mededelingen. 
 
Tot zover de verslaglegging van de digitale Jaarvergadering van maart 2021. 
Aangezien er geen mondelinge discussies hebben plaatsgevonden en wij als bestuur van de leden binnen de vooraf 
afgesproken tijd van 14 dagen geen op en/of aanmerkingen hebben ontvangen gaan wij er van uit dat u akkoord bent 



gegaan met de notulen van 14 januari 2020. 


