Notulen jaarvergadering Pinkeltje - 27 maart 2019
Aanwezig: 14 leden + 7 bestuursleden (Nurlela, Peter, Milou, Mariëtte, Danny, Boy & Conny)
1. Opening
De voorzitter Mariëtte heet iedereen welkom.
2. Notulen jaarvergadering 28 maart 2018
Worden ongewijzigd vastgesteld. Geen binnengekomen stukken.
3. Mededelingen

•
•

•

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar, in het bijzonder rondom het
jubileumjaar. Dit is mede door veel vrijwilligers tot een succesvol jaar gebracht.
Een punt omtrent de gemeente. Mariette geeft aan dat voordat ze het voorzitterschap opgeeft, ze de
onderhoudsovereenkomst met de gemeente afgerond wil hebben. Danny en Mariëtte geven aan dat het vrij
stroef gaat, maar dat het eind in zicht is. Er komt een standaard onderhoudsbijdrage die jaarlijks wordt
overgemaakt. Deze overeenkomst kan vervolgens ter inzage op de website van de Buurtvereniging worden
geplaatst. Buurtgenoten kunnen dan binnen 14 dagen reageren met op- en of aanmerkingen.
Peter informeert in het kort de nieuwe buurtbewoners over het feit dat de gemeente eindverantwoordelijk is
van de speeltuin, maar dat de onderhoudsploeg wel het onderhoud uitvoert; daarnaast legt hij het verschil uit
tussen Buurtvereniging Pinkeltje en Speeltuin Pinkeltje. Veronique Wolf en Evelien de Ruijg komen kijken als
potentiële bestuursleden.

4. Financieel verslag 2018
Subsidie is al jaren hetzelfde bedrag, in 2019 wordt dit vanuit de Gemeente veranderd naar een onderhoudsbijdrage. Elk
jaar worden het zand in de zandbak en een aantal vloertegels vernieuwd. Een aantal verzekeringen die ieder jaar
terugkomen (Eneco, Vitens, Hoogheemraadschap, Gemeente, diverse verzekeringen). Daarnaast heb je nog kantoor-,
reclame- en website kosten. Diverse activiteiten kosten ook het nodige;

•
•
•
•
•

Jaarvergadering;
Voorjaarsactiviteit;
BBQ;
Sinterklaasfeest;
Oudejaarsborrel;

Eenmalige sponsoring door de Emté Jubileum actie heeft ± € 900,- opgeleverd. We willen toch zorgen voor een buffer.

•
•

Er wordt geopperd om de kosten van de Barbecue te verhogen.
Als er een ongeluk gebeurt door één van de onderhoudsmensen, zijn we dan verzekerd? Antwoord: Ja we zijn
ervoor verzekerd (dat is die rechtsbijstand verzekering).

5. Verslag van kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid
Diana Kool en Annet Ummels hebben de kascommissie succesvol ondertekend. Alles was weer akkoord wat door de
penningmeester Danny was berekend. Diana Kool was al voor de 2e keer kascommissielid en Gert Kroon heeft zich als
nieuw kascommissie lid aangemeld voor volgend jaar.
6. Verslag van de activiteiten 2018:
1e activiteit: was de Lenteborrel, pannenkoeken gebakken door het bestuur. Daarna kwam iedereen bijeen voor een
hapje en drankje. Het was mooi weer.
2e activiteit: was het zomer muziek concert, door Muziekgroep Oudewater. Mooie opkomst, veel publiek.
3e activiteit: was de BBQ, verzorging gebeurde door de Emté en de Grillburger. 90 volwassenen en 35 kinderen. Het was
uitmuntend lekker weer.
4e activiteit: was de Onderhoudsavond. Rubberen tegels zijn vernieuwd. Speeltoestel de kleine olifant is vernieuwd.

5e activiteit: via FB werd er een oproep geplaatst voor een Franse of Spaanse avond. Keuze was gevallen op de Spaanse
avond. Aankleding verzorgd door JAN Verhuur (via Boy). Hapjes en drankjes verzorgd door het bestuur. Het was helaas
niet drukbezocht.
6e activiteit: was het Sinterklaasfeest. Deze kwam met een zwarte Porsche. Erg drukbezocht. 3 zwarte pieten + 1
Sinterklaas.
7e activiteit: was Oudejaarsavond met lampionnenoptocht. 50 volwassenen en 25 kinderen.
Onderhoudsavond wordt in 2019 meer ingepland. Waarschijnlijk in juni en september. Op een avond heb je meer
enthousiaste mensen dan op een zaterdag. Waarschijnlijk weer een aantal tegels vernieuwen. Via Facebook, de website
en per e-mail wordt dit weer kenbaar gemaakt. Er zijn nog tegels over, dus een aantal plekken zullen nog worden
vernieuwd.
7. Verslag activiteiten 2019
13 April / Kindervrijmarkt + Pannenkoeken
14 Juni / Onderhoudsavond
01 Juli / Muziekconcert
06 Juli / BBQ
September of Oktober / Herfstactiviteit
September / Onderhoudsavond
30 November / Sinterklaas
27 December / Oudejaarsavond
Er wordt aangegeven dat de Viswedstrijd of een Jeu de Boules avond wel weer leuk zou zijn. Deze activiteiten zijn wel
in het Jubileumjaar geweest. Peter geeft aan dat alles mogelijk is. Er zouden dingen uitbesteed kunnen worden. Men
mag uiteraard ideeën en tips aanreiken per mail. Het hoeft niet altijd met kinderen te maken te hebben, maar mag
natuurlijk ook voor de volwassenen zijn. Een koffiedrinkochtend. Varen op de Reeuwijkse plassen. Met een busje van
Connection er naartoe. Kinderanimatie middag met clowns. Een zangmiddag bij het Theehuis met Monique van de
Zangzaak.
8. Bestuursverkiezing
3 bestuursleden aftredend:

•
•
•

Milou (bestuurslid) vanwege verhuizing.
Boy (bestuurslid) vanwege te drukke werkzaamheden.
Mariëtte (voorzitter) na 10 jaar geeft ze het stokje door. Ze maakt alleen het Onderhoudscontract met de
gemeente af.

2 bestuursleden toetredend:

•
•

Marieke Heikoop, Burgemeester Zielhuisstraat 6, vriendin van Martijn Spruit vanuit Haastrecht, zoontje Noud.
Kandidaat voor het bestuur.
Nurlela Haas, Tramweg 4, heeft een zoontje van 11 en een hondje (woont sinds 2016 in de buurt). Werkt als
taxichauffeur, doet catering o.a. voor Pinkeltje. Afgelopen jaar is erg leuk bevallen. Veel meegekeken en
geholpen waar ze kon. Heel enthousiast over alles.

2 bestuursleden meelopend:

•
•

Veronique Wolf, Goudse straatweg 30 (woont sinds 2015 in de buurt) kennis van Milou (werkt op do / vr / za
in de bloemen). Kandidaat voor het bestuur.
Evelien de Ruijg, Goudse straatweg 52 (woont sinds 2016 in de buurt) komt vanuit de Noordsyde. Kandidaat
voor het bestuur.

Nieuwe bestuur 2019:
Marieke (voorzitter)

Peter (interim voorzitter)
Danny (penningmeester)
Evelien (website + facebook)
Veronique (activiteiten + catering)
Nurlela (activiteiten + catering)
Conny (activiteiten + catering)
Veel dingen staan al op papier, maar moeten opnieuw uitgevoerd worden. Algemene ledenvergadering geeft
toestemming om met het nieuw gevormde bestuur door te gaan. Jammer dat Milou ons gaat verlaten. Ze was altijd heel
creatief met de kinderactiviteiten, het organiseren van het Sinterklaasfeest, nieuwe ideeën voor activiteiten etc. Ook
Boy was altijd heel creatief, meedenkend over de aankleding van de activiteiten, het beheren van de website en
Facebook. Bedankt daarvoor. Boy blijft nog wel beschikbaar voor het helpen tijdens activiteiten. Mariëtte heeft vorig
jaar een koninklijke onderscheiding gehad, (geïnitieerd door Peter en Boy). Dit was eigenlijk al het mooiste cadeau voor
de afgelopen 9 jaar, saamhorigheid bij Pinkeltje. Ze is blij om zich deze jaren te hebben mogen inzetten als voorzitter
van het bestuur. De hamer wordt doorgegeven aan de interim voorzitter.
9. Rondvraag
Zijn er nog vragen, dingen die ter tafel mogen komen? Peter Boere heeft 2 dingen.

•

AED, in hoeverre kunnen we daar met de buurt iets mee doen? Eelco Dekens van de EHBO, zei dat de
Gemeente er nu mee bezig is. Vanuit de Gemeente is de wens dat de buurt dit zelf oppakt en uitzet, maar óók
zelf bekostigd. Waar is het dichtstbijzijnde punt? Bij de Emté, Het zwembad, Eetcafé Lumiere. Ze zijn nogal
kostbaar, maar er schijnt nu een soort handel in te zijn. Hebben we er als vereniging geld voor over? ± € 2000
aanschafwaarde. Elke 2 jaar moeten de batterijen worden vernieuwd en vervangen. Liever 1 vanuit de
Gemeente, dan dat we die zelf aanschaffen. De Gemeente is op dit moment aan het inventariseren, waar ze in
Oudewater opgehangen kunnen worden.

•

Buurtpreventie, de laatste stand van zaken. Milou: Iris van Baaren is daar al mee bezig. Zij moet de
correspondentie met de politie in stand houden. Milou heeft alle adressen en nummers aan haar doorgegeven.
Er moet aangemeld worden op een website, er moet ook geflyerd worden in de buurt. Vrij officieel allemaal.
Tijdens de laatste vergadering heeft het bestuur er ook uitvoerig over gesproken.

•

Gert Kroon geeft aan dat hij nog steeds post krijgt, vanuit Gemeente / Vitens… ± 3 tot 4 per jaar. Brengt dit
nog steeds naar Danny.
Het ledenaantal liep vorig jaar terug, maar is nu wel weer gestegen. Nieuwe bewoners worden nog niet actief
benaderd. Maar hier zou wel speciaal voor geflyerd kunnen worden. De meeste nieuwkomers, vooral met
kinderen, krijgen het wel via via te horen.
Drinkwatervoorziening in de speeltuin, handen kunnen wassen, drinken tijdens hete dagen. Is hier al een
beslissing overgenomen? Is over gesproken. Moet hufterproef zijn. Oplossingen zijn meteen duizenden euro’s.
Frits Kramer in Hekendorp vragen om iets te maken. Er moet ook een afvoer zijn, om het water weg te laten
lopen. De afvoer zit aan de achterkant van de garage, dus dat is niet handig. De flessen met water, die geopperd
worden zijn ook niet hufterproef. Kinderen zullen er mee gaan spelen, er wordt met emmertjes gespeeld, komt
in de zandbak terecht etc. Is dat handig? Moet dan elke dag netjes worden doorgevoerd. Wordt vervolgd.
Kinderrommelmarkt is voor alsnog bedoeld voor mensen uit de buurt en niet voor een breder publiek, als in
heel Oudewater. Net voor Koningsdag, is een gunstige datum.
Boekenhuisjes, buurtbibliotheek. is dat nog een optie voor in de speeltuin?

•
•

•
•

10. Sluiting
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering en opent de borrel. Deze wordt aangeboden door de buurtvereniging en zit
ook bij de contributie inbegrepen.

