Notulen jaarvergadering SOV op vrijdag 24 februari 2017 om 20.00uur bij Den Bremer in Toldijk.

1. Kasper opent de vergadering en heet de gekomen 25 leden welkom. Hans Geurts en dhr en
mevr Mierlo hebben zich afgemeld.
2. Als nieuwe leden worden verwelkomd : Arend-Jan Breukink van de Bronkhorstermolen
(aanwezig) ,Jaco Gerritsen van Gerritsen autoschade en Thijs Brouwer van Thijs autoschade.
3. De notulen van de vorige jaarvergadering worden op de beamer gepresenteerd.
4. Het secretarieel jaarverslag wordt ook op de beamer gepresenteerd en Kasper bedankt Edith
en John hiervoor.
5. Het financieel verslag wordt getoond en John geeft hier uitleg over. Richard Oosterlaken
wordt bedankt voor zijn hulp. ( Richard is niet aanwezig, John zal hem het ‘ bedankje ‘
brengen).
6. De huidige kascommissie Marcel Aal en Herbert Rouwenhorst hebben de kascontrole
uitgevoerd en goedgekeurd. Zij worden hiervoor bedankt.
7. Wilger Geurts biedt zich aan als nieuw kascommissielid, hij zal volgend jaar de controle doen
met Herbert Rouwenhorst.
8. Carla Ketz is aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Omdat Carla nog niet aanwezig is
vraagt Kasper naar nieuwe bestuursleden en geeft een korte omschrijving van de taken.
9. Tijdens de mededelingen worden de volgende data doorgegeven: 16 juni 2017- langste dag
borrel en 25 oktober 2017 – het jaarlijkse uitje ( hiervoor wordt aan de leden nog om ideeën
gevraagd)
10. Tijdens de rondvraag vraagt Jakie Eliesen om de notulen en agenda vooraf te versturen ( zat
al in de planning) en A-J Breukink vraagt onze visie over de bestemming van “de Joannes”
wat tijdens de jaarvergadering van Steenderens Belang is besproken. Het bestuur geeft aan
dit de volgende bestuursvergadering te bespreken en dan te bekijken of hiervoor een
commissie op touw wordt gezet om de banden met bijv. Steenderens Belang te
onderhouden en plannen op te vragen.
Wilger Geurts vraagt wanneer de lentekriebels wordt georganiseerd, dit gaat in 2018
gebeuren.
Inmiddels zijn Carla en Martijn gearriveerd en wordt Carla bedankt voor de inzet tijdens haar
bestuursfunctie en krijgt als dank een bos bloemen.
Nadat iedereen is voorzien van een consumptie begint onze gastspreker, Robert van GRIZZLE
Marketing , zijn presentatie over online marketing. Als dank voor zijn interessante uitleg
ontvangt ook hij een streekproduktenmandje.
Tot slot sluit Kasper de avond, bedankt iedereen voor de komst en nodigt de leden uit om
nog een consumptie in het cafe te nuttigen.

