
  

Verslag ledenvergadering 4 april 2008 
 

Lokatie:  Katholieke Clubhuis, Noordeinde Monnickendam 

 

Aanwezig: ca 50 leden + 4 bestuursleden 

Afwezig: Claudia Meij, Anita Steur, Meino de Jong 

 

Vooraf gaande aan de ledenvergadering hebben 44 buurtgenoten genoten van de 

fantastische kaasfondue die door Bert van Stalborgh is gemaakt. 

Ed heeft na afloop zijn waardering uitgesproken over de kookkwaliteiten van 

Bert en hem twee heerlijke flessen wijn aangeboden. 

Na de kaasfondue werd de vergadering om 20.40 uur door Ed geopend 

 

1]  Opening door voorzitter Ed Willms 

Ed heet alle aanwezigen van harte welkom op de 4e ledenvergadering 
 

2]  Goedkeuring jaarverslag 23 maart 2007 

Geen opmerkingen, dus werd het verslag goedgekeurd 
 

3]  Financieel verslag van de penningmeester 

Op de vergadering werd het financieel verslag uitgereikt aan de leden. 
Aangezien de kascommissie nog niet het financieel verslag heeft kunnen 
controleren wordt deze nog niet goedgekeurd. 
 

4]  Verslag van de kascontrole commissie 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Germa Makaay en Jolanda Uidam 
Reserve: Anja Visser  
 

5]  Aftredende bestuursleden 

Aftredend en niet herkiesbaar: Meino de Jong 
Door het bestuur wordt Kees Beets voorgedragen. 
Voor deze vergadering is geen nieuw persoon voorgedragen en dus is Kees 
door de leden aangenomen. 
 

6]  Overzicht jaarprogramma  

Door Ed wordt kort het jaarprogramma aan de leden voorgedragen 
Voor de complete inhoud: zie bijgevoegd programma 
In de komende nieuwsbrieven zullen we zoveel mogelijk iedereen op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen 

 
7]  Ophalen buurtcontributie 



Ed doet een oproep aan de leden om zich op tegeven voor het ophalen van 
de buurtcontributie 
Cindy van Geemen meldt zich aan 
Diegene die vorig jaar zich hebben opgegeven zullen we opnieuw benaderen 
voor hulp 
Daarnaast zijn Onno van de Geer en Garrelt Bont de buurtpostboden 

 
8]  W.v.t.t komt 

Ton legt uit dat wij als buurtvereniging een sponsoractie zijn gestart voor 
Havenverlichting. Momenteel is er € 2200,00 op onze rekening binnen 
gekomen. Inmiddels is er een herinnerings brief uitgegaan en hiermee 
hopen we de laatste “gat” te kunnen dichten zodat met Koninginnedag er 
verlichting rond de haven zal zijn.  
Gerlof Hand zal kijken of er nog wat aan het bedrag gedaan kan worden en 
zal ons hierover informeren. 
Dirk van Geemen en Toni Gee zijn tijdens de vergadering ook sponsors 
geworden. Bedankt voor jullie bijdrage. 

 

9]  Rondvraag 

Jan Meijer:  

Op 7 juni houdt de volleybal vereniging een Straten toernooi voor iedereen 
Die een keer in aanraking wilt komen met volleybal. 
Antwoord: Wij zullen in de volgende nieuwsbrief hieraan aandacht geven richting 
onze leden 
Marleen Wentzel: 

Op 21 juni is het Midzomernacht. Is dit iets om hier aandacht aan te schenken 
Antwoord: Dit is het weekend van Overleek, die op 22 juni weer hun Blubberrace 
houdt 
Gre Lambalk: 

Op het jaarprogramma ontbreekt Kerststukjes maken.  
Is met mogelijk om dit op zaterdag te doen i.p.v. vrijdag 
Antwoord: We gaan dit op zaterdag organiseren en dat wellicht in het achterhuis 
bij Cindy en Dirk van Geemen indien het niet mogelijk is op de gemeentewerf 
 
Om 21.30 uur sluit Ed de vergadering. 

 

Na de vergadering is er nog een gezellige avond met een hapje en een drankje 

 

Het bestuur van de Dammers & Dijckers 

Ton Meijer 

Secretaris 


