STICHTING HOUTCLUB EDE.
NOTULEN van de JAARLIJKSE VERGADERING DEELNEMERS
OP 18 JULI 2019
Gehouden in de werkplaats aan de Hoorn 19 a te Ede.
Aanvang 15.07 uur.
- Aanwezig vanuit het bestuur: Marijke Christiaans (Voorzitter),
Bert van Zoest (Penningmeester), Rein Janssen en
Peter Niemantsverdriet (Secretaris en notulist).

1. Opening en welkom:
Voorzitter Marijke Christiaans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De presentielijst gaat rond.
Er zijn drie afzeggingen: Jos Oosterbaan, Peter de Jong en Emmy Romijn.
Er worden geen extra agendapunten toegevoegd.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Er zijn geen in- of uitgaande stukken.
3. A Vaststellen notulen van de Jaarlijkse Vergadering Deelnemers (JVD)
van 23 oktober 2018:
Deze notulen zijn naar alle deelnemers gestuurd. De notulen worden inhoudelijk en
redactioneel doorgenomen en worden goedgekeurd en vastgesteld.
3 B Vaststellen jaarverslag 2018
Het jaarverslag van 2018 wordt voorgelezen door Marijke.
Er zijn geen opmerkingen, waarmede het verslag is vastgesteld.
4. Financiële zaken:
- Financieel verslag 2018:
De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn over het naar iedereen verstuurde
exploitatierekening 2018.
Er zijn geen vragen en daarmee is het verslag goedgekeurd.
- Financiële toekomst 2019:
De penningmeester geeft aan dat de voortgang van de houtclub er in 2019 goed voor staat.
Ook de gemeente subsidie voor 2019 is weer toegekend.
5. Bestuurlijk.
- afscheid van de Chris Lugthart
We hebben afscheid genomen van Chris.
Rein is toegetreden tot het bestuur.
Naar aanleiding van het gestelde in het Huishoudelijk Reglement, verzoekt de voorzitter de
JVD Jaarvergadering deelnemers, akkoord te gaan dat de zittende bestuursleden voor een
nieuw jaar mogen aanblijven. Dit wordt goedgekeurd door de aanwezigen.
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Marijke roept de aanwezigen op een bestuursfunctie te willen overwegen. Er zijn echter geen
gegadigden.
6. De praktijk.
Ouderendag.
Geland op vrijdag 27 september.
Voor deze dag moet nog een programma geschreven worden.
Markt 18 september bij Bethanië.
Hiervoor zijn genoeg vrijwilligers.
Er mogen geen elektrische auto’s opgeladen worden.

Er mogen geen fietsen binnen gezet worden.
Er wordt gekeken naar het plaatsen van een beugel(s).
Veiligheid / voorzieningen
De verbandtrommels zijn nagekeken. Er wordt een idee geopperd voor de aanschaf van een
extra verbandtrommel.
Het brandblusapparaat moet nog worden opgehangen.
Aanschaf machines en gereedschappen
De “nieuwe” draaibank wordt nog in orde gemaakt.
Er is een nieuwe boormachine aangeschaft.
De aankoop van een extra werkbank levert een aardige discussie op. Het bestuur zal hier nog
eens kritisch naar kijken.

Nieuwe dagdelen en groepen
Is niet aan de orde.
Misschien moeten we een cursus bedenken die we kunnen gaan organiseren?
Men wordt uitgenodigd ideeën aan te geven.

*Woordje van dank:
Het bestuur bedankt alle dagdeel-begeleiders van harte voor hun werk en inzet. Zij krijgen een
tegoedbon.
Bert bedankt het bestuur en ook zij krijgen een bon en voor de dame, bloemen.

7. Rondvraag
* Kan er bij de gemeente gevraagd worden naar vaste parkeerplaatsen voor de Houtclub?
We gaan informatie inwinnen.
*De jongens van de woensdag worden hartelijk bedankt voor het vele werk wat verricht is.
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8. Datum volgende JVD:
De volgende jaarvergadering staat gepland na de grote schoonmaak in 2020 om 14.00 uur.

9. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit Marijke om 16.04 uur de vergadering en bedankt iedereen
voor hun inbreng en aanwezigheid.

Voorzitter:

Secretaris:

Marijke Christiaans

Peter Niemantsverdriet
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