
Notulen jaarvergadering  VVV 

d.d:  Woensdag 14 april 2021, 20.00  uur 
bij: Online via Teams, uitnodiging ontvangen via Arnold 
Aanwezig: Toon, Arnold, Mats & Anke, Anneke, Christien & Egbert, Jinke, Anniegriet & 
Margriet, Johannes G, Johannes & Dieneke, Eddy & Aleida.  
Afwezig mk: Pascal  
 

Agenda  Wat  Wie 

1. Opening door de 
voorzitter 

 
 

Arnold heet iedereen welkom en leest een gedicht voor 
over corona en tijd (het thema van de dorpsfeesten)  

 

2. Notulen 
jaarvergadering 2019 
 

Geen op of aanmerkingen over het jaarverslag van 2019  

3. Jaarverslag 2020 
 

Christien leest het jaarverslag 2020 voor.   

4. Financieel verslag 2020 
& 
Begroting 2021 

 

Toon geeft een korte toelichting over het financieel 
verslag.  
Eddy geeft zijn complimenten aan Toon (en het gehele 
VVV).  
Eddy vraagt of het VVV al iets heeft gehoord over het 
siervuurwerk beleid. → hier is nog geen duidelijkheid 
over. 

 

5. Verslag kascommissie 
2020 en vaststellen 
nieuwe kascommissie 
2021 

 

Akkoord door kascommissie.  
 
Dieneke vervangt Egbert in de kascommissie.  

 

6. Dorpsfeesten 2021, 
stand van zaken. 

 

Arnold en Toon zijn bij een bijeenkomst geweest van de 
gemeente. Daarin werd duidelijk gemaakt dat de 
gemeente waarschijnlijk na 5 mei vergunningen kan 
afgeven. Deze vergunningen zijn onder strikte 
voorwaarden.  
Na de afgelopen persconferentie is er vanuit het VVV 
nog contact geweest met de gemeente. Gemeente gaf 
duidelijk aan dat de kans op een B vergunning (is nodig 
voor de dorpsfeesten), na 5 mei, erg klein is.  
Een A vergunning (zoals kleintje dorpsfeesten) zou, mits 
de maatregelen het toelaten, wel mogelijk zijn.  
 
Bestuur heeft besloten om de dorpsfeesten te 
verplaatsen naar eind  september.  
 
Wel gaat het VVV proberen een kleintje dorpsfeesten te 
organiseren. Deze zal dan in het weekend van juni 
plaatsvinden (26 juni).  
 

 



Eddy vraagt of de kermispartij ook doorgeschoven gaat 
worden? Invulling is hiervoor nog niet bekend. Natuurlijk 
hoort dit bij de mogelijkheden!!  
 

7. Activiteiten 2021 
- Plantjesmarkt, 

Vrijdag/zaterdag 7/8 
mei 2021 

- Dorpsfeesten, 24-25-
26 juni 2021 of 23-24-
25 sept 

- ???? 
- Kerstbingo, 18 

december 2021 
- Vuurwerk, 31 

december 2021 
 

Arnold ligt de activiteiten toe.  
 
Of er in November nog een activiteit wordt 
georganiseerd is afhankelijk van de organisatie van de 
dorpsfeesten in september.  
 
Optie voor activiteit:  

- Rubberboten race  

 

8. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet 
herkiesbaar: Wytse 
Westrik (Sinds 2020 al niet 
meer actief),  
 
Voorstel tot toetreding als 
algemeen bestuurslid: 
Anneke de Vries en Mats 
Landmeter. 

 

Geen tegenkandidaten.  
 
Welkom Anneke en Mats!!  

 

9. Invulling bestuur: Toon 
wil graag aftreden als 
penningmeester, blijft 
actief tot er 1 is 
gevonden. Wie meldt 
zich aan of heeft een 
suggestie?  

 

Oproep aan alle leden:  
 
Graag met z’n allen nadenken over een optie voor de 
invulling van het penningmeesterschap. Mochten er tips 
zijn dan deze graag mailen naar 
vvvysbrechtum@gmail.com.  

 

10. Rondvraag en sluiting  Egbert H. vraagt of er ook foto’s zijn van de gevulde 
moederdag-pot. Arnold gaat Willy vragen.  
 
Dieneke (namens de Ysbrechtum website commissie) 
vraagt het VVV om ook de website aan te vullen. → 
Gaan we doen!  

 

    

mailto:vvvysbrechtum@gmail.com

