
  

Verslag ledenvergadering 28 maart 2009 
 

Lokatie:  Katholieke Clubhuis, Noordeinde Monnickendam 

 

Aanwezig: ca 50 leden + 7 bestuursleden 

 

Vooraf gaande aan de ledenvergadering hebben zo’n 50 buurtgenoten genoten 

van de fantastische Paella maaltijd die door Bert van Stalborch en Willem Jan 

de Widt is bereid. Nagenoeg alles was op!!! 

Bert en Willem Jan hebben ieder twee heerlijke flessen wijn van ons gekregen 

voor hun inzet voor deze maaltijd. Bert bedankt zijn souschef omdat op het 

laatste moment er nog een berg garnalen gepeld moesten worden omdat de 

verkeerde ingekocht waren.  

De vergadering werd om 20.45 uur door Ed geopend 

 

1]  Opening door voorzitter Ed Willms 

Ed heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 5e ledenvergadering 
 

2]  Goedkeuring jaarverslag 4 april 2008 

Geen opmerkingen, dus werd het verslag goedgekeurd 
 

3]  Financieel verslag van de penningmeester 

Door de kascommissie Germa en Jolanda is het financieel overzicht 
goedgekeurd en wordt penningmeester Anita decharge verleent 
 

4]  Benoeming nieuwe kascontrole commissie 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit:  
Anja Visser en Peter van Maanenberg  
Reserve: Suze Schilder 
 

5]  Aftredende bestuursleden 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn voorzitter Ed Willms en 
penningmeester Anita Steur. 
Het bestuur stelt aan de ledenvergadering de volgende bestuurswijziging 
voor: Manon Reede:   voorzitter 
 Claudia Meij: penningmeester 
Deze bestuurswijziging wordt door de leden goedgekeurd. 
Daarnaast worden Marcella van Zaanen en Diederik Jansens voorgedragen 
om het bestuur te completeren. 
Ook deze twee personen worden door de leden aangenomen. 



Het aftreden van Ed Willms als voorzitter wordt door Manon betreurd en 
Ed wordt vooral bedankt voor zijn inzet sinds het ontstaan van de 
buurtvereniging. Ook Anita wordt bedankt voor haar bijdrage als 
penningmeester. 
Ton haalt nog even aan hoe ze door Garrelt Bont als buurtmeesters aan 
elkaar waren gekoppeld en Ton zegt dat hij aan Ed een echt maatje heeft 
over gehouden. Ed zegt toe dat hij altijd beschikbaar blijft voor hand en 
spandiensten. 
 

6]  Overzicht jaarprogramma  

Manon legt het jaarprogramma aan de leden uit en tevens een vooruitblik 
naar 2010, omdat dan het 5 jaar geleden is dat de feesten hebben plaats 
gevonden. 
Bert van Stalborch vraagt waarom de Vaartocht met de Margaretha niet 
in het programma voor komt. 
Ton antwoord dat het niet mee viel om deze vaartocht in het programma 
op te nemen i.v.m. de vele activiteiten die in augustus en september plaats 
vinden. Als alternatief hebben we een vaartocht door Waterland 
opgenomen. 

 
7]  Ophalen buurtcontributie 

Manon meldt dat we dit jaar gekozen hebben voor een mogelijkheid om de 
contributie per bank over te maken. Een behoorlijk aantal leden hebben 
hiervan al gebruik gemaakt en we hopen dat er nog meer aan deze oproep 
gevolg wordt gegeven. In de nieuwsbrief van april wordt nogmaals een 
oproep gedaan. 

 
8]  W.v.t.t komt 

 
 

9]  Rondvraag 

Bert van Stalborch spreekt zijn waardering uit dat de buurtvereniging 
voor  € 6,50 veel activiteiten weet te organiseren en vindt dit een applaus 
waard. 

 
Na 35 minuten, om 21.20 uur sluit Manon 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 


