
Notulen jaarvergadering 2020                             Duiven 7 september 2021- 

 

Bas Scherff (waarnemend voorzitter) heette de 12 aanwezige leden hartelijk welkom, en leest een 

gedicht van Nel Benschop voor.  Wim Baarslag werd welkom geheten als nieuw lid van de PCOB. 

Geen onbekende voor de meesten van ons. Er werd vermeld dat er 5 personen zich hadden afgemeld 

voor deze ledenmiddag n.l. bestuurslid Hillie van Mourik (vakantie), Paul Jansen (KBO)  

Fenna Baarslag (knieoperatie), Janny ter Wal en Rie van Herreveld.  

 

Voor het eerst weer een PCOB activiteit, nadat er 1,5 jaar geen ledenmiddagen gehouden konden 

worden, vanwege de beperkingen t.a.v. Corona. Dit voelde dit wel weer als een bijzonder samenzijn. 

Bas vermeldde dat 1 lid, mevr. ten Broecke, overleden is aan Covid19, zover ons bekend is. Ook onze 

voorzitter John Letsoin is in deze periode plotseling overleden.  

 

Ook werd meegedeeld dat Leenard de Wal zijn functie als penningmeester heeft neergelegd.  

Zodat nu nog 3 bestuursleden zijn en gezocht wordt naar uitbreiding.  

Het bestuur kon in deze Coronatijd slechts een enkele keer bij elkaar komen. 

 

Notulen jaarvergadering 2019: daar niemand die bij zich had, wordt de bespreking hiervan 

verschoven naar 5 oktober. 

 

Financieel overzicht wordt gepresenteerd en toegelicht door Bas (waarnemend penningmeester) 

De heren Louis den Hertog en Anthon ter Wal, hadden de kascontrole uitgevoerd en bevonden die in 

orde en de waarnemend penningmeester. Bas Scherf werd daarop gedechargeerd over het jaar 2020. 

Dit met applaus!! 

 

Benoeming kascontroleurs: Anthon ter Wal gaat dat voor het 2e jaar doen en Annie Sleurink sluit aan 

op verzoek van Bas: als 2e persoon. 

 

Contributie 2022: hoogte van het bedrag blijft gelijk aan dit jaar. Weinig kosten in 2020/2021. 

Rondvraag: Enige leden vroegen zich af of zij de contributie 2021 al wel betaald hadden. Bas zegt toe 

dat hij in een persoonlijk gesprek hen daarover zal inlichten. 

 

MEDEDELING: daar de zaal in de SOW kapel die we al jaren lang mogen gebruiken om onze 

ledenmiddagen te houden is voortaan niet meer vóór .14.30 uur voor gebruik vrij om de zaal klaar te 

maken. Onze bijeenkomsten zullen daarom voortaan om 15.00 uur beginnen. er was daar GEEN 

BEZWAAR tegen van de aanwezige leden. Vermelding in de nieuwsbrief van oktober. 

 

AFSLUITING van de jaarvergadering. 

We zetten de rest van de middag gezellig voort met een babbel en een snabbel en een drankje naar 

keuze. Ook kregen we nog een presentatie van spreuken en gezegdes over dieren:het waren er heel 

wat, wel zo’n zestig! 

 

Aanwezige leden: mw. T.Bloeming, mw. A.Sleurink, mw. J.Veurink, hr. L. de Wal, mw. P.Vos, hr. 

B.Scherff, mw. R. de Jong, mw. D.Jacobs,  hr. W.Baarslag, mw. A.Baarslag,  hr. L. den Hertog  

hr.A. ter Wal en mw. W.Westra. 

 

Notulist Wil W.    

Duiven 7-9-2021 

 


