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Notulen van de jaarvergadering 4 december 2015 
 

 

Aanwezige bestuursleden: Frans Mulders (voorzitter), Ko van Loon (penningmeester), 

Debbie van Eeuwijk (notulist), Nico Schellekens, Jeroen den Haan, Sanne de Gier, Margo 

Theuns. 

Afwezig: Walter Schoonen en Gitte IJpelaar. 

Aantal aanwezige buurtbewoners: Gert Snijders, Bert van Riel, José van Loon, Jan 

Mols, Wim de Groot, Anja Leijten, Jos Kamp, Frieda Kamp, Hans van Mierlo, Jan van 

Hooren 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet eenieder welkom in Den Bolder. 

De jaarvergadering is een vast en verplicht jaarlijks terugkomend onderdeel van onze 

vereniging. 

 

2. Vaststellen definitieve agenda 

Er worden geen agendapunten toegevoegd en de agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Margo heeft een uitnodiging voor een vergadering vanuit de Gemeente Waalwijk 

ontvangen inzake het oud papier. Frans en Margo zullen naar deze vergadering gaan. 

 

4. Notulen van jaarvergadering d.d. 12 december 2014 

Notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. 

 

5. Financieel jaarverslag 

Ko neemt het financieel verslag door en geeft enige toelichting. 

Gert Snijders en Jan Mols hebben de kascontrole gedaan en zijn akkoord.   

Gert is aftredend en niet herkiesbaar. Jan Mols is herkiesbaar. Hans van Mierlo stelt zich 

beschikbaar voor de kascommissie voor 2016.   

 

Wim geeft aan hoe vaak onze materialen verhuurd worden: 

15x tent, 15x WC wagen, 100 statafels, 50x biertafels, 30x barkrukken, 10x tuintafels en  

55x tuinstoelen. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn Jeroen den Haan en Debbie van Eeuwijk. Zij worden door de 

vergadering herkozen. 

Nico Schellekens treedt af en is niet herkiesbaar. Nico heeft 20 jaar in het bestuur gezeten 

en wil zijn stokje overdragen. Nico doet nog een klein woordje. 

 

7. Terugblik activiteiten 2015 

We proberen voor iedere leeftijd een activiteit te organiseren. Van Sinterklaas voor de 

kleinsten tot aan de kerststukjes voor de 65+-ers, wat altijd zeer gewaardeerd wordt. 

 

8. Vooruitblik 2016 

In 2016 zullen we veel van de georganiseerde activiteiten wederom organiseren. De eerste 

activiteiten zijn de nieuwjaarsreceptie op 3 januari en de wijnproeverij op 22 januari. 

De voorzitter vraagt aan de vergadering of er ideeën zijn voor nieuwe activiteiten. Jan van 

Hooren geeft aan dat hij voor de oudere bewoners een goed idee heeft. Hij speelt zelf in 



een trio wat leuke muziek speelt. We nemen dit mee bij het opmaken van de 

activiteitenkalender of dit gaat passen. 

 

In 2016 zal niets georganiseerd worden met Carnaval. Er is geen animo en geen locatie 

om te gaan bouwen. De ‘oude garde’ heeft al afscheid genomen van het bouwen van een 

wagen. Agnes heeft bij een paar personen aangegeven dat ze nog graag met een 

loopgroepje mee wil doen aan de optocht. Mocht er een initiatief zijn, dan mogen ze zich 

melden bij het bestuur. 

 

Jose geeft aan om wat meer activiteiten te organiseren voor de oudere bewoners, 

bijvoorbeeld sjoelen, jeu de boulen of iets dergelijks. Dit zal in de vorm van een 

Bolderavond gehouden worden. 

 

9. Rondvraag 

Jan Mols vraagt of wij wel eens gedacht hebben aan Samen Top voor de kerststukjes. Wij 

nemen dit mee voor 2016. 

 

10. Sluiting en vaststelling datum nieuwe vergadering 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid, sluit om 21.25 uur de vergadering 

en nodigt een ieder uit voor een drankje aan de bar. 


