
      

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

                        Notulen van de Jaarvergadering van de buurtvereniging 

                                    “De Bollebieste” van 14 januari 2020. 
                  Aanwezig zijn: 4 bestuursleden (incl. erelid H .v.d. Ploeg) en 18 leden. 

 
1. Opening: 
De wnd. voorzitter dhr. H. v.d. Ploeg opent de vergadering om 20.00 uur en stelt vast dat er geen 
2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, vervolgens sluit hij de vergadering en gaat over 
tot een buitengewone ledenvergadering. 
Dhr. H. v.d. Ploeg heet iedereen welkom op de buitengewone ledenvergadering in het bijzonder 
het erelid mw. Y. Bredewold en de heer en mevr. Koridon. Dhr. J. Koridon heeft wegens privé 
omstandigheden eind mei 2019 afscheid moeten nemen als voorzitter van “de Bollebieste”. 
Vervolgens vraagt de voorzitter een ogenblik stilte voor de 6 leden/donateurs die in 2019 zijn 
overleden. Te weten: mw. S. Severein, dhr. G. Mulder, mw. Tempelaar, mw. Platje, dhr. Boogaard 
en dhr. W. Beijer. 
 
2. Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen van de jaarvergadering van 15 januari 2019. 
Geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering. 
Notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag 2019 van de secretaris: 
Jaarverslag wordt aan de aanwezigen verstrekt en door de secretaris nader toegelicht. 
In 2019 hebben wij 127 leden, 2 ereleden en 149 donateurs. Totaal dus 278 leden/donateurs. 
Het bestuur heeft dit jaar 9x een normale vergadering, 1x een ingelaste en 22x een aan de 
buurtvereniging gelieerde vergadering al dan niet met het voltallige bestuur, bezocht. 
In 2019 zijn wij vanwege de herdenking van het Bombardement Dieze West, dat plaatsgevonden 
heeft op 15 december 1944, 4x bij elkaar geweest onder aanvoering van één van de 
initiatiefnemers Jacob Raap. De opkomst was boven verwachting ( ca. 250 personen) Dit 
gebeuren heeft laten zien dat  je met de inzet van diverse groepen tot iets moois kunt komen. 
Voor de in 2019 georganiseerde reisjes: de dames naar tingieterij “Flevotin” in Zeewolde, de 
buurtreis naar Emsflower in Emsbüren en de najaarsreis naar Sneek voor een boottocht over 
de Friese Meren en de Kerstreis naar Münster was weer volop belangstelling. 
Dhr. v.d. Ploeg heeft als afgevaardigde van de buurtvereniging 5x de wijkschouw meegelopen, en 
heeft het bestuur 2x een vergadering van “De Woonkoepel” bijgewoond. 
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van 3 sponsoren te weten Coop Brummen (vanwege 
pensionering van dhr. Van Brummen) , touringcarbedrijf IJsseltours (vanwege onze overstap naar 
Salland Tours) en TKC Woning en Projectinrichting (overlijden eigenaar). 
Helaas heeft dhr. J. Koridon wegens privé omstandigheden eind mei aangegeven terug te treden 
als voorzitter van de buurtvereniging. Sinds 2007 heeft hij met enorm enthousiasme de 
voorzittershamer gehanteerd. Hij heeft nog wel op 26/1/2019 dhr. v.d. Ploeg kunnen verrassen 
met een horloge met inscriptie vanwege het feit dat dhr. v.d. Ploeg al 35 jaar op voortreffelijke wijze 
de functie van penningmeester vervult. 
In 2019 hebben we ook afscheid genomen van touringcarbedrijf IJsseltours. Onze vaste chauffeur 
Rob Vunderink, met wie wij door de jaren heen een meer dan goede relatie hebben opgebouwd is 



nl. overgestapt naar Salland Tours te Wijhe. 
Rob hoort bij de buurtvereniging dus wij zijn hem gewoon gevolgd. 
Notulen van 15 januari 2019 worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. 
 
5. Mededeling betreffende evenementen 2020: 
Alle evenementen die voor 2020 gepland zijn gaan door. 
Bij activiteiten die synchroon lopen met de school heeft de schoolactiviteit natuurlijk voorrang. 
De damesclub komt in 2020 op de donderdagavond nog 15x bij elkaar. 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij mw. A. Schuring. 
De klaverjassers komen in 2020 nog 14x op de vrijdagavond bij elkaar. 
De prijsuitreiking van het competitie seizoen 2019/2020 is op 17/04/2020. Het Paasklaverjassen 
staat gepland op 10/04/2020 en de klaverjasmarathon is op 14/03/2020. 
De voor 2020 geplande reisjes op 22/04 Damesreis, 09/05 Buurtreis, 29/08 Najaarsreis en 
12/12 Kerstreis staan hopelijk ook in 2020 weer volop in de belangstelling van de leden/donateurs. 
Aan het Paaseieren zoeken op 4 april voor kinderen van 3 t/m 8 jaar kan weer worden  
deelgenomen door alle kinderen in de wijk. 
Dit jaar wordt er nog 3x een Bingo dansant georganiseerd, laatste is op 28 maart (Paasbingo). 
 
6. Jaarverslag 2019 van de penningmeester: 
Dhr. H. v.d. Ploeg benoemt puntsgewijs de in- en uitgaven 2019 en licht bepaalde posten nader 
toe. 
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. Mede door de in 2019 van de gemeente ontvangen financiële bijdrage 
voor de verhuizing van Stilo naar de Springplank en de scherpe inkoopprijzen bij het verwerven 
van drank en snacks (doen we nu in eigen beheer) en het uitstekende beheer van de in- en uit- 
gaven van de penningmeester, hebben we in 2019 een voordelig saldo van € 3.979,09, kunnen 
opbouwen en kunnen we ook voor 2020 uitgaan van een gezonde financiële situatie van de 
buurtvereniging. 
 
7. Verslag van de kascommissie. 
Op donderdag 9 januari 2020 heeft de kascommissie bestaande uit mw. W. Kölker, dhr. G.J. 
Klompenmaker en mw. Y. Bredewold ten huize van dhr. H. v.d. Ploeg een kascontrole  
uitgevoerd over de maanden januari t/m december 2019. 
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 2019 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 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. Behandeling begroting 2021 
Wordt puntsgewijs door de penningmeester besproken. Bij de berekening is uitgegaan van  
hetzelfde aantal leden/donateurs als in 2019 te weten 278. Het genoemde bedrag voor zaalhuur is 
een indicatie en kan nog wijzigen omdat op dit moment nog steeds niet duidelijk is wat de 
buurtvereniging moet betalen aan zaalhuur. Per 1/9/2019 wordt er door de gemeente maandelijks 
een vast bedrag dat niet gelieerd is aan het aantal opgehaalde kg's, aan de buurtvereniging over- 
gemaakt. In 2020 wordt dit bedrag in januari in één keer op onze rekening gestort. Voor ons is dit 
een positieve ontwikkeling omdat het oud papier steeds minder opbrengt en de vereniging deze 
inkomsten eigenlijk niet kan missen. 
In 2021 gaat de penningmeester uit van een positief saldo.  
De begroting wordt onder dankzegging aan dhr. H .v.d. Ploeg akkoord bevonden. 
 



 
9. Benoeming kascommissie. 
Aftredend en niet herkiesbaar is mw. W. Kölker. Zij wordt door dhr. v.d. Ploeg hartelijk bedankt voor 
haar inzet over de afgelopen 3 jaar.  Mw. G. Lipman stelt zich beschikbaar voor de periode van  
14/01/2020 tot 14/01/2023. De kascommissie 2020 zal bestaan uit: dhr. G. Klompenmaker, 
mw. Y. Bredewold en mw. G. Lipman. 
 
10. Bestuursverkiezing. 
Door het onverwachtse vertrek van dhr. J. Koridon heeft het bestuur vanaf halverwege het jaar 
naarstig gezocht naar een nieuwe voorzitter. Gelukkig is zij daarin geslaagd middels het vinden 
van dhr. J.H. (Henny) Jansen uit de Larixstraat te Zwolle. Vanwege het feit dat er bij het bestuur 
geen tegenkandidaten zijn aangemeld wordt dhr. J.H. Jansen staande de vergadering benoemd 
als voorzitter van de buurtvereniging voor een periode van 3 jaar. 
Ook voor de functie van penningmeester zijn geen tegenkandidaten gemeld, dus ook dhr. v.d. 
Ploeg wordt staande de vergadering wederom benoemd voor een periode van 3 jaar. 
Het bestuur bestaat in 2020 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. 
 
Na het benoemen van de nieuwe voorzitter dhr. J.H. Jansen wordt dhr. J. Koridon door 
dhr. v.d. Ploeg in het zonnetje gezet. Vanwege het feit dat hij al die jaren op allerlei niveaus en in 
allerlei vormen zich zowel op organisatorisch, als bestuurlijk niveau zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt wordt hij staande de vergadering benoemd tot erelid van buurtvereniging “de Bollebieste”. 
  
11. Vaststellen contributie ingaande 2020. 
Contributie wordt, gezien de gezonde financiële situatie,  in 2020 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 akkoord. 
 
12. Rondvraag. 
1. Dhr. Klompenmaker geeft aan dat hij van een medewerker ster van de Keet uit Heerde gehoord 
heeft dat zij per 1 februari tijdelijk dicht gaan vanwege een verbouwing. Restaurant is verkocht en 
de nieuwe eigenaar opent de zaak weer in september 2020 met een all-you-can-eat concept. 
Hij vraagt zich af welke consequenties dit heeft voor de buurtvereniging. 
Dhr. v.d. Ploeg zal nog deze week de huidige eigenaar bellen voor meer informatie. 
2. Mw. Dijkslag geeft aan dat de data van het ophalen van oud papier nog niet in haar flat is 
opgehangen. Dhr. v.d. Ploeg heeft de data al wel doorgegeven aan de beheerder. 
3. Dhr. De Kaste stelt voor de gehele buurt te voorzien van een aanmeldingsformulier voor de 
buurtvereniging. Bestaande aanmeldingsformulier moet nog worden aangepast qua naam van de 
nieuwe voorzitter maar dat laat onverlet dat iedereen op persoonlijke titel buurt bewoners kan 
enthousiasmeren om lid te worden. 
4. Dhr. Klompenmaker geeft aan dat er heel veel foto's van herdenking bombardement van 15/12 
te vinden zijn op de website van de Bollebieste. Mooie foto's. 
5. Dhr. J. Jenezon stelt voor alle leden/donateurs te enqueteren om er achter te komen waar de 
buurt behoefte aan heeft. Hij heeft bewondering voor onze inzet maar maakt zich zorgen over de 
toekomst. De vereniging zou bepaalde activiteiten moeten vernieuwen en via de enquete inzicht 
proberen te krijgen waar behoefte aan is. Bestuur neemt dit mee. 
6. Mw. A. Jenezon geeft aan dat zij van verschillende kanten verneemt dat de pauzes tijdens de 
Bingo avonden te lang duren en dat de DJ niet door iedereen wordt gewaardeerd. Geluidsvolume 
is te hard en hij draait te weinig aangevraagde nummers. Bestuur neemt dit mee. 
 
13. Sluiting voorzitter. 
De nieuwe voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid. 
 
 

 


