Notulen jaarvergadering VVV
d.d: Woensdag 06 april 2022, 20.00 uur
bij: Dorpshuis
Aanwezig: Toon, Pascal, Mats, Anneke, Christien & Egbert, Johannes de Vries, Jaap, Ewoud,
Johannes Greidanus, Anniegriet, Dieneke,
Afwezig mk: Arnold, Gerard en Gerritje, Jinke, Anke, Janke
Agenda

Wat

1. Opening door de
voorzitter

Arnold is afwezig i.v.m. ziekte. Mats opent de
vergadering.

2. Notulen jaarvergadering
2021

Geen op of aanmerkingen over de notulen van de
Jaarvergadering 2021
Opmerking: graag de rubberboten race meenemen in
de overwegingen voor volgend jaar.

3. Jaarverslag 2021

Christien leest het jaarverslag 2021 voor.

4. Financieel verslag 2021
&
Begroting 2022

Toon ligt het financieel verslag en de begroting 2022
toe.

5. Verslag kascommissie
2021 en vaststellen
nieuwe kascommissie
2022
6. Dorpsfeesten 2022

Toon draagt het stokje over aan Mats.
Akkoord door kascommissie. Bedankt Antje en Dieneke
Anniegriet zal Antje vervangen in de kascommissie van
2022.
December feest maand.
Donderdag  Sinterklaas
Vrijdag  Kerst
Zaterdag  Oud en nieuw.
Graag mensen meedenken over de invulling van een
snackwagen of contactgegevens van een snackwagen.
Thema wordt enthousiast ontvangen.
Mats ligt de activiteiten toe.

7. Activiteiten 2022
- Sjoelkampioenschappen,
10 april 2022
Oktoberfest wordt positief ontvangen. Wel een tip om
- Paaseieren zoeken, 16
het niet in de officiële weekend van het Oktoberfest te
april 2022
organiseren.
- Plantjesmarkt, 6 mei
2022
- Fietstocht, 22 mei 2022
- Dorpsfeesten, 16,17 en
18 juni 2022

Wie

-

In overweging
Oktoberfest
Kerstbingo, 17
december 2022
Vuurwerk, 31 december
2022 (mits de gemeente
er vuurwerk voor geeft)

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet
herkiesbaar: Toon Scholten
9. Invulling bestuur: Mats
neemt de functie van
penningmeester over
van Toon.

10. Rondvraag en sluiting

Geen tegenkandidaten.
Oproep aan alle leden:
Graag met z’n allen nadenken over een optie voor de
invulling van het bestuur. Mochten er aanmeldingen
zijn dan deze graag mailen naar
vvvysbrechtum@gmail.com.
Jaap stelt zich beschikbaar voor het bestuur. Er zal later
contact met hem worden opgenomen.
Alle complimenten voor de nieuwe flyers. Dank aan
Jochem.
Fijn dat het VVV nog zoveel activiteiten zijn
georganiseerd ondanks de Coronatijd.

