
Notulen jaarvergadering Pinkeltje 22-07-2021 
Aanwezig: 9 leden en 5 bestuursleden (Danny, Peter, Evelien, Remco, Veronique)  
 

1. Opening: De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  
2. Notulen jaarvergadering 2020: Wordt ongewijzigd vastgesteld.  
3. Mededelingen: voor 2021 geen mededelingen 
4. Financieel verslag 2020 

Danny neemt met ons het financieel verslag door: 

• In 2019 is het onderhoudscontract met de gemeente ingegaan dit loopt in 2020 goed. 

• In 2020 is er extra geld opgehaald met de Rabo clubactie, COOP lege flessen actie en is er 
een anonieme donatie gedaan. Verder zijn hierover geen vragen.  

• Via Whatsapp is er een crowdfunding gehouden voor het realiseren van een AED. Hier is 
€ 1952 euro mee opgehaald. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud 
van de AED de aankomende jaren. AED is aangemeld en via Hartslag Oudewater. Op de 
website van de buurtvereniging kan er beeldmateriaal beschikbaar gesteld worden om te 
zien hoe de AED precies werkt. Zodra het weer mogelijk is zal er ook een cursus worden 
aangeboden. 

• In 2021 zal er in de garage een keukentje geplaatst worden. Deze kan van de reserve van 
2020 worden bekostigd. 

• Uit de jaarcijfers blijkt dat wij een gezonde vereniging zijn. 

• Contributie: De leden geven toestemming om de contributie op 10 euro te houden.  
5. Verslag van de kascommissie 

Remco Venhof en Sophie Verdel hebben als kascommissie de financiële stukken succesvol 
ondertekend.  

6. Activiteiten 2020 

• Boekenhuisje geplaatst en onthuld door Pinkeltje. 

• Aan de gevel van de garage is een watertappunt gemaakt. Hier word positief gebruik van 
gemaakt. 

• Achter de garage is de riolering in zijn geheel aangepast i.v.m. wateroverlast in de 
garage. 

• Bij alle leden is voor Sinterklaas een chocoladeletter door de brievenbus gedaan.  

• Bij kinderen tot en met 9 jaar is door de pieten een cadeautje gebracht. 

• AED geplaatst aan de gevel van  Garage van Dam. 
7. Activiteiten  2021 

Vanwege het corona-virus is het helaas weer niet mogelijk om iets te organiseren.  
In september bespreekt het bestuur de mogelijkheden voor het najaar maar naar alle 
waarschijnlijkheid zal Sinterklaas de eerste activiteit worden. 

• Er zit een nieuw net op de zandbak. 

• Palen vervangen van glijbaan. 

• Er komt een zomerpresentje aan voor de leden. 

• Medio oktober zal Danny van Vliet een keuken plaatsen in de garage incl. koelkast en 
warm en koud water zal ook aanwezig zijn. 

8. Onderhoud:  
De onderhoudsploeg heeft ook de afgelopen periode hard gewerkt om de speeltuin er netjes 
en verzorgt te laten uitzien. Hiervoor nogmaals DANK! 

• Onderhoudsavond op 27-08-2021 om de tegels onder de glijbaan te vervangen. 
Onderlaag 30x30 tegels moeten omhoog omdat de veiligheidstegels dunner worden dan 
de bestaande. Op 24-08-21 worden de tegels geleverd 

9. Bestuursverkiezingen  
 Er zijn 3 leden aftredend: Danny, Marieke en Saskia  

DANK voor alles wat jullie hebben gedaan voor de buurtvereniging  



 Er is 1 lid toetredend : Hans 
WELKOM en veel plezier in het bestuur van de buurtvereniging  

 
 Verdeling bestuur 2021:  
 Peter (interim voorzitter en catering)  

Remco (penningmeester) 
 Evelien (website en Facebook) 
 Veronique (activiteiten en catering) 
 Hans ( Nader overeen te komen ) 
   
 De leden geven toestemming om met het bovengenoemde bestuur verder te gaan.  

Wel wordt er verder gezocht voor 2 extra leden. 
 

10. Rondvraag  

• Nieuwe wijkbewoners: nieuwe wijkbewoners zullen een welkomstkaartje met 
activiteitenoverzicht ontvangen is op dit moment het idee. Leden worden gevraagd om in 
de gaten te houden of er nieuwe wijkbewoners zijn komen wonen en dit te delen met 
het bestuur! Dit geldt ook voor het onderstaande punt!  

• Geboortes: bij geboortes verzorgt het bestuur een welkomstkaartje. Helaas was dit nog 
niet mogelijk om langs de deuren te gaan door Corona maar dit wordt verder opgepakt. 

• Er zijn nog zo’n 130 huishoudens lid dit is wel dalende de laatste jaren. 

• Kunnen mensen buiten de wijk Hoenkoop lid worden? 
Ja dit kan en mag want wij zijn een vereniging maar hier zal geen extra oproep voor 
geplaatst worden. Aanmelden kan altijd door een email met gegevens naar 
info@buurtverenigingpinkeltje.nl te verzenden. 

• Kan er bij het boekenhuisje een papier worden gehangen dat boeken niet door de 
speeltuin te laten zwerven. 

• Nadenken of de speeltuin rookvrij gemaakt kan worden. Waarna evt. verzoek bij de 
gemeente in dienen. 

• KVK verandering indienen nieuwe samenstelling bestuur. 

• Zijn er nog nieuwe sponsoracties voor 2021? 
Wij hopen op Rabo clubactie en misschien weer COOP  

• Is het een idee om zonnepanelen te plaatsen op het garage dak i.v.m. verduurzamen? 
Grote meerderheid zegt nee i.v.m. de kosten van aanschaf en het plaatsen . Deze worden 
velen malen hoger dan de energiekosten van de buurtvereniging. Er wordt WOZ betaald 
wat betekend dat de buurtvereniging eigenaar is van de garage. Als blijkt dat na 
eventuele informatie van energie Oudewater er toch interesse is ontstaan is er geen 
goedkeuring van de gemeente nodig. 
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