
 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad februari 2020  

 

Beste leden, 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de avondbijeenkomst, die gehouden zal 

worden op: 

  DONDERDAG 20 februari om 19.45 uur  

  in “De Schelvis” te Zuid Scharwoude 

 

De zaal gaat open om 19.15 uur. Aanvang avond 19.45 uur. Entree is incl. 
koffie/thee. Om 19.45 uur wordt de avond door Charlotte/Erie geopend met 

wat mededelingen. Entree voor leden inclusief koffie/thee € 1,80 s.v.p. gepast 

betalen! Niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen € 5,00 entree inclusief 

kopje koffie/thee. In de pauze bestelt u zelf een drankje. €2,10 voor 

frisdrank/vruchtensap, € 3,10 voor wijn e.d.  

(Let op de prijzen zijn verhoogd met € 0,10) 
 

Deze avond beginnen we met de jaarvergadering. 

De daartoe benodigde documenten zijn u op 4-2-2020 separaat toegezonden. 

De bijgewerkte agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:  

1. Opening en mededelingen: 

2. Notulen van de jaarvergadering van 16 februari 2019:  

3. Jaarverslag, secretaris: 

4. Financieel jaarverslag, penningmeester: 

Wilt u evt. vragen over het financieel jaarverslag uiterlijk 3 dagen voor de 

vergadering schriftelijk indienen bij Charlotte Vlaar,  

Schout 58, 1722 GS zuid Scharwoude 

of per mail naar c.vlaarbandel@quicknet.nl. 

5. Verslag kascontrolecommissie en benoemen van een nieuw reserve lid: 

6. Benoeming afgevaardigde en reserve voor PB jaarvergadering: 

7. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend en niet herkiesbaar is Truus Moll, penningmeester. 
Eventuele kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 1 dag voor de 

jaarvergadering 

aandienen bij het huidige bestuur. 

8. Ingekomen post: 

Vraag van het Landelijk Bureau, “ Doet jullie afdeling mee met de Centrale 

Inning in 2021”? 

9. Jubilarissen in 2019: 
10. Rondvraag: 

11. Sluiting vergadering:  

 

Na de pauze zal de Stichting Stolpen Noord Holland een lezing geven over de 

stolpen in Noord Holland. Deze stichting zet zich in voor het behoud van de 

karakteristieke landelijke bouwkunst in Noord-Holland met de nadruk op de 
stolpen ten noorden het Noordzeekanaal. 
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Verslag bijeenkomst 16 januari 2020 door Eartha Floris. 

 

Deze avond hadden wij Nel Groot te gast. Na jarenlang met plezier in het 

basisonderwijs gewerkt te hebben, besloot zij toch een carrière switch te maken. 

Deze duizendpoot organiseerde nl. al in haar vrije tijd, feesten en stelde zij 

themaboekjes samen. Ook deed zij PR werkzaamheden. Alsof dat niet genoeg 

was, wist zij ook nog tijd vrij te maken om te zingen in een popkoor en een 
projectkoor. Zij is dus van alle markten thuis. De dochter van Nel kwam haar 

moeder assisteren. Zij keek de antwoorden na en noteerde de punten. Bij 

binnenkomst kregen wij een lotingskaart, waardoor de dames gemixt aan een 

tafel kwamen te zitten. Ik heb hierdoor nader kennis kunnen maken en een leuk 

onderonsje gehad met Immi de Vries en Nel Smit. 

Er werd gespeeld in 3 rondes van verschillende categorieën met verschillende 
teams. De sfeer was gemoedelijk, ongedwongen.  

Elke ronde bestond uit 10 vragen. Nel las de vragen voor. 

Na elke ronde keek haar dochter de antwoorden na en werd er een tussenstand 

gegeven. Aan het eind van de quiz werd de score bekend gemaakt en werden de 

winnaars in het zonnetje gezet. Eeuwige roem en een prijsje voor de winnaars.  

Ondanks een lage opkomst hebben wij deze avond tóch tot een succes weten te 

maken, mede door het enthousiasme van de leden én natúúrlijk Nel Groot onze 
quizmaster. Zij is zéker een aanrader. 
 

Mutatie leden: 

Nieuwe leden in 2019: 

Wil Banis-Hink, Ria Boekel, Thea v/d Wissink, Marion Kloek, Willemien Hoeve, 

Jantien v/d Molen, Hanna Vries, Tineke Tiben en Ria Hooiveld.  
Opgezegd in 2019: 

Jeanet Schuijt, Ank van Schooten-Hoogstraten, Tineke Kool-Brouwer, Annie 

Methorst-Bijker, Ans Kramer-Nierop, Ankie Bruin-van der Meij, Henneke Hothuis-

Kreuger, Lineke Bonder-Kliphuis en Margreet Grunstra-van Veen. 

Overleden: Greet Arts. 

 
Jubilea in 2020: 

25 jaar lid: Marja de Groot-Groot, Els Lem en Marian Schram-Kay  

40 jaar lid: Gré Eriks-Kuiper 

50 jaar lid: Kathy Groot-Vermaat, Annie Rutsen-Bijl en Dineke Vos-Muller 

 

Excursies / Lezingen: 

Excursiereis met wandelingen naar Yorkshire; Zie de bijlage. 
Lezing Roxane van Iperen 02-03-2020 in Heiloo. Zie de bijlage. 

 

De volgende bijeenkomst is op donderdag 19 maart 2020 in de 

Trefpuntkerk. 

We laten ons die avond verrassen door het eendagsbestuur. 

De uitnodiging hiervan krijgt u t.z.t. van hen. 


