
Notulen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 20-09-2021 

Aanwezig: volledige bestuur, Mariska Terpstra en Froukje van Nieuwenhoven 
Aanwezig kascommissie: O. Smit en A. Mulder 

1. Opening. 
2. Notulen ALV 2020. 
    Niet in de notulen is opgenomen dat wij hebben gesproken over de negatieve rente.  
3. Ingekomen stukken: 
    Brief van Josje Zeilstra; zij stopt per 1 september met het beheer van de Aula, Christina Jongsma      
    neemt het van haar over. 
    Bericht verzekering Twente; informatie over hun diensten. 
4. Jaarverslag van de secretaris, wordt voorgelezen. 
5. De kascommissie is op 31-08-2021 bij elkaar geweest en de boeken zijn 
   goedgekeurd.  
   Dhr. Oldersma bespreekt de jaarrekening.   
   Er zijn meer uitvaarten geweest in 2020, dus meer uitgaven. 
   Als de KVK geïnformeerd en aangepast is (bestuursleden), kunnen wij actie ondernemen om de 
   financiën te spreiden op verschillende rekeningen, ivm met de te betalen rente. 
   Benoeming kascommissie A. Mulder is aftredend, O. Smit blijft zitten. Pieter Mulder voor 2022  
   Durk de Jong wordt reserve voor 2022. 
6. Jaarverslag accountant; is goedgekeurd. 
7. Aftredende bestuursleden; Durk de jong, Sietze Oldersma en Bert de Groot. 
   Voorgesteld worden als nieuwe bestuursleden; Froukje van Nieuwenhove in de functie van   
   Voorzitter en Mariska Terpstra in de functie van Penningmeester. 
   Er wordt unaniem voor gestemd! 
   De aftredende bestuursleden worden bedankt en ontvangen een presentje. Sietze en Durk hebben  
   zich beiden meer dan 50 jaar ingezet voor de Vereniging. Hiervan wordt verslag gedaan in de 
   Regionale krant en op www.regioappelscha.nl.     
   Sietze blijft als erelid op de achtergrond betrokken voor advies, dank daarvoor. 
8. Vaststellen contributie; de contributie blijft voor 2021 € 20,-, de vergoeding wordt verhoogd naar 
    € 825,-. Wens is om per 2023 de vergoeding naar € 1000,- te verhogen, de contributie zal dan ook 
    aangepast moeten worden. Naar aanleiding van het eerstvolgende voois rapport zal dit worden  
    besproken. 
9. Rondvraag: D. de Jong , vraagt aan O. Smit wanneer de begroeiing wordt aangepakt naast de 
    Aula. 
    O. Smit vraagt of de communicatie over de aankondiging van de ledenvergadering niet beter   
    kan. Idee is om een email te sturen naar leden waarvan deze bekent is en een uitnodiging in     
    bijvoorbeeld de Supermarkt op te hangen.  

    Hiermee sluiten wij de vergadering. 

    Notulist 
    Boukje Hoeksma 

http://www.regioappelscha.nl/

