Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Putten
Datum:

13 maart 2018

Verhinderd met kennisgeving: Stoffel Bos, Annemieke Westphal
Aanwezig:
Marinus Mooijweer, Tim Kraaijenhof, Arap-John Tigchelaar, Arie Schreuder, Petra
Bronkhorst, Marieke Posthouwer, Klaas-Jan Moltmaker, Trudy Schippers, Jonneke Carbo

1. Openingen en mededelingen ingekomen stukken.
Geen stukken binnengekomen.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van vorig jaar.
3. Jaarverslag: de secretaris leest het jaarverslag voor. Wat de vergadering betreft kan het zo
gepubliceerd worden.
4. Financieel jaarverslag: de penningmeester licht de financiën toe. Er is minder contributie
binnengekomen vooral omdat er veel ouderen lid zijn van de Oranjevereniging.
Programmablad: kosten zijn niet gedaald, de inkomsten uit advertenties waren goed. De
rentestand is dramatisch laag; er wordt nog maar weinig rente gegeven. De dubbele bijdrage
van de Kringloopwinkel komt omdat de bijdrage van 2016 in 2017 viel. Extra inkomsten zijn
binnengekomen omdat € 1,- voor een ritje in de draaimolen is gevraagd voor het eerst.
Quattro bar, de hoofdactiviteit waren de grootste onkosten en er is geïnvesteerd in
springkussens die we aangekocht hebben. Tenslotte was er een eenmalige bijdrage aan de
horeca: van € 5.000. Het Eigen vermogen kent hierdoor een lichte daling.
5. De kascommissie, bestaande uit Arap-John Tigchelaar en Stoffel Bos keurt het jaarverslag
goed. Tot nieuwe kascommissie wordt benoemd Arap-John Tigchelaar. Een tweede lid van de
kascommissie wordt nog gevraagd. Het financieel verslag wordt met algemene stemmen en
complimenten van de kascommissie aan de penningmeester aangenomen.
6. Begroting 2018. Ondanks een gewijzigde activiteit op het marktplein komt de begroting gelijk
uit aan de begroting van dit jaar.
7. Bestuursmutaties: Aftredend en niet herkiesbaar is Jonneke Carbo. KlaasJan Moltmaker en
Trudy Schippers zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden herkozen. Errie Hazeleger wordt
als mede-organisator van de activiteiten van de Groene (Oranje) Scheg voorgedragen en
gekozen als bestuurslid.
8. De voorzitter maakt het nieuwe programma bekend voor Koningsdag. Dit jaar zal er geen
muziekfeest plaatsvinden op het Marktplein. De kosten hiervan zijn te hoog. Er is een goed
alternatief gevonden in het Koningsplein: het Marktplein gevuld met foodtrucks voor een

hapje en een drankje waarbij ook diverse activiteiten en muzikale optredens worden
georganiseerd. Stichting SWP houd in Stroud weer een feestje voor de ouderen.
9. Rondvraag en sluiting: er zijn geen punten voor de rondvraag. De heer Mooiweer neemt
vanavond afscheid vanwege zijn verhuizing naar Bronbeek. De voorzitter dankt hem voor zijn
trouwe aanwezigheid en inbreng en wenst hem een plezierige tijd toe.
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