
 
 
 

Algemene Ledenvergadering Vrouwen van nu Bathmen 2022 
 

 

Agendapunten 

 

1. Opening en mededelingen 

 

Beste leden, lieve dames 

 

Helaas open ik ook dit jaar de vergadering schriftelijk. 

 

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben wij net gehoord dat de horeca-en cultuursector 

weer open mogen. Natuurlijk is dat heel fijn, maar….. voorlopig gelden er nog 

beperkingen, zoals de 1.5m regeling. Na de eerste jubelstemming is dit toch wel weer 

even teleurstellend. Maar wij blijven positief vooruit kijken, want wat hebben wij elkaar 

lang niet kunnen ontmoeten. 

 

Afgelopen jaar maar 1x. In de zomer van 2021 dachten wij het ergste gehad te hebben 

en werden er nieuwe plannen gemaakt, maar nee, opnieuw moest alles dicht. Natuurlijk 

is gezondheid  en de verantwoordelijkheid voor de medemens heel belangrijk en daarvan 

zijn wij ons zeker bewust. 

 

Wij denken dat wij ook voor dit jaar weer een mooi programma voor jullie hebben 

samengesteld met misschien nog wat verrassingen. Zet dan ook vooral de datums van 

de ledenavonden vast in uw agenda. 

Houdt ook de mail, de nieuwsbrieven goed in de gaten, net als onze site en 

facebookpagina. 

 

Samen met mijn medebestuursleden hoop ik u spoedig weer te kunnen ontmoeten. 

Hartelijke groet 

Geja van den Noort 

 

• Eventuele op- en aanmerking, alsmede vragen, kunt u vóór 17 februari kenbaar 

maken per e-mail infovvnbathmen@gmail.com.  

Telefonisch kan ook, bij voorkeur na 18.00 uur: 

Penningmeester: Berni Stoevenbelt 06 – 3890 9877 

Secretaris: Ineke Oosterwegel 06-3893 7088 

• Van alle op- of aanmerkingen en vragen wordt een verslag gemaakt. 

 

2. Notulen van de ledenvergadering 2021  

  

3. Jaarverslag 2021 secretaris  

  

4. Financieel jaarverslag 2021 penningmeester en verslag van de kascontrole 

commissie 

De commissie bestaat uit Gerrie Olde Boerrigter, Willy Brinkman en Anita Willemink.  

Zij hebben de kas van 2021 gecontroleerd en goedgekeurd.  

Voor 2021 vormen zij ook de kascontrole commissie. 
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5. Begroting 2022  

  

6. Bestuursverkiezingen  

• Geen van de bestuursleden is aftredend. Daarom bestaat het bestuur m.i.v. 1 

 januari 2022 uit: 

Geja van den Noort – voorzitter 

Ineke Oosterwegel – secretaris 

Berni Stoevenbelt – penningmeester 

Rolanda Fledderus – ledenadministratie 

Wilma ten Have – algemeen bestuurslid 

Margreet Spierings – algemeen bestuurslid 

Wij zijn nog steeds op zoek naar dames die als algemeen bestuurslid willen toetreden. 

Heeft u interesse neem dan contact met ons op via infovvnbathmen@gmail.com of  

06 – 38937088 (Ineke). 

 

7. Afscheid en benoeming nieuwe commissieleden.  

Aftredend 

Diny Meijerink – oliebollencommissie 

Henny Klumper - oliebollencommissie 

Nieuw  

Nies ten Kate – oliebollencommissie 

Margriet Kloezeman - oliebollencommissie 

 

8. Rondvraag 

Vragen kunnen via de mail of telefonisch (zie punt 1) gesteld worden. In een 

eerstvolgende nieuwsbrief zullen deze beantwoord worden. 

 

 

Bij deze agenda horen de volgende bijlagen: 

− Notulen ledenvergadering 2021 

− Jaarverslag secretaris 2021 

− Financieel jaarverslag 2021 en verslag kascommissie 2021 

− Begroting 2022 
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