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Verslag van de Algemene Vergadering, gehouden op dinsdag 24 oktober 2017 

 in Dorpshuis “De Kiekenhof” te Nieuwehorne 
 
Voorzitter Meindert de Haan heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
In zijn openingswoord staat hij stil bij  het overlijden van onze donateurs A. Koster en A. Pit. 
 
Meindert spreekt zijn waardering uit aan de sportleiding voor hun hulp tijdens het onwel worden 
van Roel de Leeuw. 
 
Bericht van verhindering is ontvangen van: Douwe Vogel, Jan en Elly Fortuin , Hans Rypkema en 
Lumine Veenstra. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Het verslag van de Algemene Vergadering van 10 oktober 2017 wordt goedgekeurd, evenals het 
jaarverslag 2016-2017, met dank aan de secretaris. 
 
Penningmeester Willy Veldhuizen geeft uitleg over de financiën. Er zijn geen op of aanmerkingen. 
 
Verslag kascommissie. 
(Zitting hebbend:  Louis Marico, Roel de Leeuw, reserve Klaas van der Wey).  
Louis doet verslag en stelt de vergadering voor om de boekhouding over het boekjaar 2016-2017 
goed te keuren, en decharge te verlenen aan het Bestuur met betrekking tot het gevoerde 
financiële beleid en beheer in dit boekjaar.  Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
De begroting 2017-2018 wordt door de penningmeester toegelicht, en vervolgens vastgesteld door 
de vergadering. 
 
Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar is de penningmeester Willy Veldhuizen. 
Willy wordt met algemene stemmen herkozen. 
 
De evenementen kalender voor de eerste periode 2018 is nog niet geheel ingevuld. Dit zal nog 
plaatsvinden in overleg met de leden. Daarbij wordt er een beroep gedaan op de vergadering om 
suggesties te doen voor de kalender. 
 
Rondvraag. 
Roel de Leeuw bedankt de vereniging voor de belangstelling tijdens zijn herstel. 
 
Sluiting door voorzitter Meindert de Haan, met een hilarische kwinkslag over het alledaagse leven. 
 
Na de vergadering werd er nog gezellig nagezeten met drie rondjes bingo met leuke prijsjes. 
 
De vergadering werd bezocht door 25 personen. 
 
Theo Huizinga, 
secretaris. 


