Jeugd- & Jongerenwerk Diepenheim
Nooit Gedacht

NOTULEN JAARVERGADERING
4 maart 2020
Aanwezig:Marc Dijkerman, Erna Lansink, Martijn Janzen, Maurice Deunk,
Sandra Luttikhedde, Marlies Kranenberg, Emil Veneman, Annelies v/d Kolk,
Geert Holland, Mellanie Veldhuis, Andre Wassink, Ellis Marie Altena en Pascal
Bocker
Afwezig met kennisgeving: Marc Imhof

Agendapunten
1.
-

Opening
Maurice Deunk opent de vergadering om 20.30 uur

2.
-

Mededelingen & Ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

3.
-

Verslag van de vorige vergadering van 6 maart 2019
Geen opmerkingen of vragen

4.
Jaarverslag van Penningmeester
Erna geeft uitleg over de bijzonderheden
De opbrengsten:
Contributies: Op 31-12-2019 telde Nooit Gedacht 191 leden. Een jaar
geleden waren dit er 190. Contributie is 22,50 euro / jaar / gezin.
Subsidies: Van de gemeente krijgen we uit 3 “potjes” subsidie. En wel van
“Jeugd” (o.a. kamp/DT/workshops), van “Zorg” ( Sint/Pasen/W4D)en van
“Cultuur” (Koningsdag).
Wandel 4-daagse: Wederom een erg geslaagde wandel 4-daagse, alleen
opbrengst iets minder dan verwacht.
Clubactie Rabobank: Opbrengst tbv Survival
Overige opbrengsten: Dit betreft de opbrengst van Jantje Beton
Rente: Dat spreekt voor zich, dit is de rente die we afgelopen jaar hebben
ontvangen.
Eieractie: De eierverkoop is zeer goed verlopen, veel verkocht.
Sponsoring: Dit zijn de bedragen van onze sponsoren
Lege Flessenactie: Zeer geslaagde activiteit, opbrengst iets lager dan
begroot

De kosten:
Down Town: Kosten liggen wel lager dan begroot.
Club van Ome Joop: Iets hoger dan begroot, mede door aanschaf
materialen.
Knutselmiddag beide groepen: Iets boven budget
Ukkiemiddag: Ruim binnen budget gebleven
Palmpasen: De kosten iets boven budget
Koningsdag: Boven budget, dit komt doordat de fietstocht niet doorging en
daardoor geen inkomsten
Kampeerweekend: Een geslaagd weekend, wel iets boven budget.
Intocht Sinterklaas: Geslaagde activiteit. Netjes binnen budget gebleven.
Survival: Wederom een groot succes. Door eigen bijdrage en opbrengst
catering weinig kosten.
Verzekeringen: Negatief omdat we een bedrag terug hebben gekregen en
in 2018 eind december betaald en in 2020 begin januari betaald en daardoor in
2019 niet.
Algemenekosten: Ruim boven budget, mede door cadeau voetbal, opening
Spar, aanschaf geluidsbox, kosten nieuwe polo’s en truien, kerstkaart sponsoren.
Bestuurskosten: Ruim onder budget, afgelopen jaar geen bestuursuitje
gehad.
Huisvesting: Iets boven budget, verhoging huur
Bankkosten: Iets onder budget
5.
Begroting 2019/verslag van de kascommissie
Kascommissie Marc Imhof en Andre Wassink hebben begroting bekeken en
hebben geen bijzonderheden te benoemen. Kascommissie gaat hiermee akkoord.
6.
Verkiezing van de Kascommissie
Marc Imhof geeft aan dat hij aftreed voor de kascommissie. Voor volgend jaar
zullen Andre Wassink en aantredend Ellis Marie Altena de kascommissie
vertegenwoordigen.
7.
Decharge bestuur
De algemene vergadering verleent het bestuur van de vereniging decharge over
het gevoerde beleid in 2019.
8.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar is: Erna Lansink, Marlies Kranenberg en
Sandra Luttikhedde.
Annelies v/d Kolk en Geert Holland hebben zich aangemeld als kandidaat
bestuurslid. Unaniem zijn Annelies en Geert aangenomen als nieuw bestuurslid
van Vereniging “Nooit Gedacht”.
Als nieuwe penningmeester wordt Emil Veneman voorgedragen. Unaniem
is Emil aangenomen als nieuwe penningmeester van Vereniging “Nooit
Gedacht”.
9.
Rondvraag:
Emil Veneman stelt de vraag waarom er een groot gat zit in de begroting
en daadwerkelijke uitgave voor het kampeerkamp. Erna Lansink geeft hierop
antwoord dat dit verkeerd is ingeschat bij de begroting.
Pascal Bocker stelt de vraag hoe het zit met de sponsoring. Hij gaf aan dat
hij nog niet sponsorde, maar wel op de flyer werd genoemd. Pascal geeft aan dat

hij graag wil sponsoren in natura. Erna geeft hierop antwoord dat dit
vermoedelijk is misgegaan omdat hij het bedrijf heeft overgenomen en hiervoor
de kledingverhuur sponsor was. Dit is niet op de flyer gewijzigd. Zal gelijk naar
gekeken worden.
10.Sluiting
Maurice Deunk sluit om 21.00 uur de vergadering.

