Uitnodiging Jaarvergadering PB 20-10-2015:
Het bestuur van Plaatselijk Belang Boerhaar nodigt U uit voor de jaarvergadering,
welke gehouden wordt op dinsdag 20 oktober 2015, om 20.00 uur in zaal
Logtenberg te Boerhaar.
De vergadering zal worden gevolgd door een kernbezoek van het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Olst-Wijhe.
Wij hebben gemeend, om álle leden van informatie over onze “werkzaamheden” op de
hoogte te houden door meerdere verslagen bij te voegen, zodat dit voor eenieder thuis al
is door te nemen.
AGENDA:
Opening.
Notulen van de jaarvergadering 23 oktober 2014
Verslag kernenbezoek Boerhaar 23 oktober 2014
Verslag directieoverleg d.d. 16 september 2015
Financiëel jaarverslag 2014.
Verslag kascommissie (Jos Koekoek 2e jaar en Arjan Mulder 1e jaar)
Benoeming nieuwe kascommissie
Bestuurswisseling.
Ton van Remmen: aftredend, op zoek naar nieuwe voorzitter.
René Schotman: aftredend, nieuw lid Agnes Booijink
Eventuele kandidaten kunnen zich melden tot aanvang van deze vergadering.
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de vergadering van PB.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PAUZE:
Gelegenheid tot betalen van de contributie.

Kernbezoek College van Burgemeester en wethouders en raadsleden gemeente Olst-Wijhe
De volgende punten zijn door de gemeente op de agenda geplaatst:

Openingswoord door burgemeester Ton Strien.

Presentatie door Marcel Blind over omgekeerd afval inzamelen

Presentatie door ROVA Mooi Schoon

Rondvraag
Sluiting:

ca. 22.00 uur

NOTULEN Jaarvergadering 23 oktober 2014
1.

Opening.
Voorzitter Ton van Remmen heet alle aanwezige leden welkom.
Speciaal welkom aan B&W en raadsleden . Aantal aanwezig:
44 personen.
Vóór aanvang van deze vergadering is het ommetje officiëel geopend en
hebben we met B&W een werkbezoek afgelegd bij het bedrijf Peter Vos en Liesbeth
van Vulpen, Tulip Cycling

2. Notulen jaarvergadering 2013.
Zijn door de voorzitter vluchtig doorgenomen. 1 opmerking. Hond moet aangelijnd i.p.v.
niet aangelijnd
3.

Jaarverslag secretariaat 2013.
Bijdrage aan school voor muziekonderwijs wordt zeer gewaardeerd door Juf Alie.
Erg bedankt.

4.

Jaarverslag penningmeester 2013.
Hierop kwamen geen op- of aanmerkingen, het verslag werd goedgekeurd.

5.

Verslag kas-commissie.
Controle verricht door Cees Zevenbergen en Jos Koekoek. Alles accoord. Bedankt !

6.

Benoeming kascommissie.
Jos Koekoek en Arjan Mulder

7.

Verslag overleg gemeentedirectie en verslag van buurtschouw 2014
Er is besloten om te stoppen met de buurtschouw. Aan ieder een oproep om zaken zelf
te melden bij gemeente en niet te wachten tot buurtschouw. Jos Antonissen doet
suggestie: is de melding ook ergens terug te vinden op site gemeente? Voorbeeld ROVA
bellen voor vergeten op te halen containers. Is de melding ergens terug te vinden.
Kastanjebomen: er is een ziekte die de bomen aantast. 1 boom voor Logtenberg zal
gekapt worden. Andere bomen nog niet.
8. Bestuurwisseling
Geen wisselingen

9.

Evuluatie ijsfeest 2014, herhaling 2015 ?

IJsfeest was positief en voor herhaling vatbaar. Dit gaat ook gebeuren in 2015, maar
dan op eerder tijdstip in januari 2015.
10.

Nieuwbouwkavels Boerhaar
Hoe staat het met nog te verkopen kavels en noodbestrating. Kan gemeente de verkoop
nog extra stimuleren door extra aandacht d.m.v. advertenties etc.. Totdat kavels
verkocht zijn blijft de noodbestrating. Na discussie wordt toegezegd door Marcel Blind
dat er een overleg plaats gaat vinden met bewoners.

11.

Stand van zaken DOP Boerhaar
Na toegekende projecten in 2014 is er nog een bedrag van 6.000 euro als DOP-geld
beschikbaar. Om het DOP af te sluiten zal gemeente dit bedrag overmaken naar PB
Boerhaar om deze te besteden aan nog te vormen ideeën.

12.

Rondvraag.
Jos Koekoek: ommetje is ’s middags geopend. Is deze al helemaal af??
Voorzitter: er moeten nog aantal dingen gebeuren zoals bordjes plaatsen.
Mirjam Slinkman: heggen snoeien door gemeente.

13.

Sluiting van de vergadering PB
De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht inbreng en aanwezigheid, hiermee
sluit hij de jaarvergadering van PB en neemt het kernenbezoek zijn aanvang.

Financieel jaarverslag 2014 PB Boerhaar

Inkomsten

Uitgaven

In kas 01-01-‘14

€ 283,90

Palmpasen

€ 293,68

Banksaldo 01-01-‘14

€ 571,03

Kermis

€ 15,00

Subsidie Olst- Wijhe
2013
Contributie

€ 771,00

Onderhoud website

€ 180,00

€ 293,00

Diversen

€ 630,60

Subsidie Provincie
voor Muzieknetwerk
Subsidie Landschap
Overijssel
DOP-declaratie

€ 3000,00

Bankkosten

€ 107,11

€ 1750,00

€ 16,75

€ 144,96

Kosten
Jaarvergadering
IJsfeest

IJsfeest

€ 350,50

In kas 31-12-‘14

€ 91,75

Banksaldo 31-12-‘14

€ 5684,55

Totaal

€ 7164,39

Totaal

€ 7164,39

Gerda Hegteler.
Penningmeester PB Boerhaar.

144,95

