
                                     

                                                                                                                            

                                  SLAGHAREN   E.O.   

Notulen Ledenvergadering 
 

     Datum:   31 oktober 2019 
     Aanwezig:  7 bestuursleden en leden 
     Afwezig:  Richard en Raymond (mk) 
   
 
1) Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. De voorzitter is helaas 
de ‘oude ’ voorzittershamer vergeten. Leden bedankt voor het openen van het gebouw en zetten 
van de koffie. Het bestuur was in zijn geheel iets later…….  
 

2) Notulen 
De notulen van de ledenvergadering van 31 oktober 2018 worden beknopt doorgenomen en 
goedgekeurd. VZ geeft nog toelichting op aankoop grond.  

• Gekocht in februari 2019; 

• Particuliere geldschieter; 

• We komen niet in aanmerking voor de subsidie. 
De AVG is rond gemaakt.  

 
3) Financieel verslag 

Het financieel verslag wordt per regel toegelicht. 

• Ook eigen geld ingelegd voor aankoop grond (€ 14.452,64); 

• Jaarlijks eind mei rente en aflossing betalen; 

• Paar jaar het deel aflossing bepalen; 
We zijn gezond; € 3.616,19  in kas ondanks de aankoop grond.  
 

4) Verslag kascontrole commissie 
De kascontrole commissie,  bestaande uit de heren Herman Kosse en Ben Nijhof, hebben de 
boekhouding nagekeken en als “Prima voor elkaar” beoordeeld. Herman is bereid volgend jaar 
voor een 3e maal de kas te controleren. Eventueel met Arend Bakker indien Ben Nijhof niet 
beschikbaar is volgend jaar.   
 



5) Behoudens enkele mails van de KNSB zijn er geen andere ingekomen stukken. Mails hebben 
betrekking op controle van gegevens.   
 

6) Het 2e bakkie koffie is door Klaas al ingedaan voor de pauze…… 
 

7) Bestuursverkiezing 
Zowel Jocalien Weling, als Martijn Arkes en Rob Mecklenfeld zijn herkozen als bestuurslid. Er 
waren geen tegenkandidaten aangemeld.  
 

8) Vaststellen prijzen gezin/leden kaarten                                    
Het bestuur stelt voor om de prijzen van de gezinskaarten 10 euro te laten en de ledenkaarten 
5 euro, idem als vorig jaar. De vergadering is akkoord met het voorstel.  
Indien er aanleiding is, eventueel leden laten betalen middels een ‘tikkie’. Het standpunt blijf 
wel: “Eerst geld, dan pas een kaartje”. 
 

9) Mededeling voorzitter 
De nieuwe mensen, in het huis van Herman Arkes, waren niet op de hoogte van de drinkwater 
doorvoer naar de ijsbaan. Michel heeft hun dit uitgelegd, men ik akkoord, Michel zal nog een 
contractje opstellen en laten tekenen. Verder willen de bewoners ook graag lid worden van de 
ijsbaan, Rob hier langs gaan met de kaartverkoop.  
 

10) Rondvraag 
Arend Bakker >> nieuwe lamp in de keuken? Huidige lamp geeft weinig licht. 
                         >> kozijn bij de kassa vervangen? Kozijn is slecht. Erik Sander prijsopgaaf laten                     
                              doen. 
Jocalien Welink >> De kachel blijft een probleem, Piet is er nog niet bij geweest. Jocalien gaat 
contact opnemen met Piet.    
 

11)   De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 
 

 Voorzitter:                                               Secretaris: 
 

 
 

 


