
Verslag van de Algemene Leden Vergadering  Aktie voor Aktie 26-06-2021 
Vereenigingsgebouw De Meern 

Aanwezig bestuur: Frank Venus, Nino Bloemsma, Joop van Wijk,  Nathalie Spee , Rini Buijs, Mieke 
Claushuis,  

Aanwezig Leden: dhr Sj. Daalhuizen , Dhr Seuren(namens Stichting Spirit) 

Afmelding: dhr en mevrouw vd Heuvel, Mw W Friedeman, Mw H Miltenburg, Dhr S.Bosbeek, Mw P 
Meessen, Mw A Janmaat, Mw M Vermeulen, Dhr S.Zeguers, Dhr K Vernooij, dhr W Clasens, dhr C 
Gaasbeek  

1. De voorzitter opent om 10.30 de vergadering en spreekt zijn waardering uit voor de 2 
bezoekers 

2 Verslag over ALV gehouden op 19-12-2020 wordt goedgekeurd.  
3 Het Jaarverslag 2020 zie Aktief, wordt  goedgekeurd . Dhr Buijs gaf nog een toelichting inzake 

de wisseling en Mw Bloemsma is tevreden over de reacties. 

4.    Fin jaarverslag 2020 is goedgekeurd en decharge verleend door dhr F Poorthuizen(formele       
decharge volg week ivm vakantie) onder  dankzegging aan de penningmeester W.Klasens. 

---Vragen vanuit  Stichting spirit  

(nb toelichting :komt vanuit de jeugd opvang Lombok , opbrengst van verkoop pand wordt 
ingezet voor kleinschalige goede doelen). 

Vraag dhr Seuren: vraagt meer specificatie en Nathalie zal dit delen. 

Antwoord nav de diverse vragen over 2020 en oa specifiek de vraag over 2020 over mindere 
renteopbrengst, wordt toegelicht door de penningmeester: ook geen sponsorloop inkomsten, 
minder rente, adoptie ouders verouderen en vervanging is moeilijker. 

Decharge wordt verleend aan de penningmeester W.Klasens, opvolger Mw Spee neemt over. 

5   begroting 2021 

De inkomsten zijn door de corona duidelijk minder; het bestuur overlegt hoe hier mee om te 
gaan en de continuïteit waarborgen. We willen niet aan de basis behoeften tornen en wel te 
bezien welke projecten we door laten gaan of uit de reservering te halen. 

Opbrengt Ijsselstein Sponsorloop 2200 euro 

We hopen op de Willibrord loop van ca 4000 euro 

Wat we tekort komen wordt ten laste gebracht van de vereniging en gefinancierd uit ons tegoed 
bij de stichting. 

        Gezien de huidige corona problematiek zullen we regelmatig moeten bijsturen. 

        6. jaarplan 

Veel nieuwe plannen zijn niet doorgegaan door corona, maar de zusters hebben 
voedingshulp geboden.  
Engelse les is nu beperkt door. 
Aantal kinderen nu van 200 naar 230 toegelicht uit buiten gebreid. 
Corona: Het lijkt dat er weinig personen overleden zijn, maar toch erg bang. 



Scholen nog steeds gesloten. 
 
7. Rondvraag  
Vraag dhr Daalhuizen inzake stichting Spirit, apart vermelden op website 
Discussie over vermelden van extra sponsor gelden mbt AVG, Stichting Spirit  
heeft hiervoor toestemming gegeven. 

 

Daarna sluit de voorzitter de vergadering 

 


