
  
Jeugd- & Jongerenwerk Diepenheim 

Nooit Gedacht 
 

NOTULEN  JAARVERGADERING   
8  MAART 2016 
 
Aanwezig:, Marc I, Erna, Marc D, Andre, Maurice, Sandra,  Marlies,  Mellanie, 
Janny Sipma, Jolanda Asbreuk, Wendy Meutstege, Henrice Oplaat 
 
Afwezig: Ellis Marie,  Manon 
 
Agendapunten 
 

1. Opening 
- Marc Dijkerman opent de vergadering om 20.10 uur 
-  

      
2. Mededelingen & Ingekomen stukken 
- Bertilla van Es heeft zich afgemeld voor de jaarvergadering. 
-  Er zijn geen ingekomen stukken.  

 
 
3. Verslag van de vorige vergadering 
- Geen opmerkingen of vragen 

 
 

4. Jaarverslag van de Penningmeester 
- Down Town is in 2016 hoger begroot ivm muurschildering. De Pol heeft 

hierin mee betaald dus valt in kosten mee.  
- Kledingbeurs had in 2016 meer opbrengst door bezuiniging op flyeren.  
- Club van Ome Joop in januari pas rekeningen ingediend daarom winst 

gemaakt.  
- Huisvesting viel mee. Dit jaar komt er wel huurverhoging. 
 
 
5. Begroting 2017/Verslag van de Kascommissie 

Kascommissie Janny Sipma en Henrice Oplaat hebben begroting bekeken 
en hebben geen bijzonderheden te benoemen. Kascommissie gaat hiermee 
akkoord. 
 
 

6. Verkiezing van de Kascommissie 
 Janny Sipma geeft  aan dat ze aftreedt. Voor volgend jaar moet er dus  
 Iemand anders bij in de commissie komen.  

 
 
 
 



7. Ter goedkeuring door de leden: huisreglement (zie website) 
- Highlight benoemd: Niet roken/drinken in bijzijn van kinderen door 

leiding/begeleiding/vrijwilligers. 
Niet gelijk verbieden maar geleidelijk aan wel verminderen. 

- Foto’s/video’s: Verwachten dat hier normaal mee omgegaan wordt. Geen 
individuele personen op Facebook/site plaatsen.                                 
Door deel te nemen aan een activiteit geef je toestemming voor het feit 
dat er foto’s gemaakt kunnen worden.  
 
Leden vinden dit goed. Wel belangrijk om af te stemmen en nieuwe leden  
te verwijzen  naar de Website. 
 
 

8. Ter goedkeuring door de leden: huurovereenkomst Herberg de Pol 
Voorgelegd aan leden of ze hiermee akkoord gaan. Was officieel nog niet 
voorgelegd in de jaarvergadering vanaf 2014. Hierbij is de overeenkomst 
alsnog goedgekeurd.  
 
 

9. Bestuursverkiezing (Maurice Deunk als bestuurslid) 
Maurice Deunk is unaniem aangenomen als nieuw bestuurslid van 
Vereniging “Nooit Gedacht”.  
 
 

10. Rondvraag 
-   Jolanda en Wendy (Kledingbeurs): Vragen of er nieuwe spullen 
aangeschaft  mogen  worden voor de kledingbeurs. Eerst volgende 
kledingbeurs is 12 april al. Hier is goedkeuring voor gegeven en Erna gaat 
dit regelen. Marc D gaat vragen aan Jan Eijsink of er plek is in de 
werkplaats.  
Flyeren gebeurd 3 weken van te voren op school.  

 
 

11.Sluiting         
Marc Dijkerman sluit om 20. 45 uur de vergadering.  
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