
 

Jaarvergadering “Oud Noordijk”, zaterdag 22 april 2023.

Gebouw De Oale Schole. Aanvang 14.30 uur!!

Aan alle leden: 

De leden worden bij deze uitgenodigd de jaarvergadering bij te wonen.

Het bestuur verantwoordt zich  tijdens de vergadering over het gevoerde beleid in 

de afgelopen jaren. 

Na de pauze als extraatje: “Bioscoop middag, zoals in 1963”.

Van harte welkom en hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!

Agenda en bijbehorende stukken:

1. Opening 

2. Mededelingen

3. Notulen laatste jaarvergadering 2019. Voorgesteld wordt deze notulen voor 

kennisgeving aan te nemen.

4 Jaarverslag 2022 secretaris. Het jaarverslag over de periode 2019 tot mei 2022

hebben alle leden via de mail of per brief half 2022 ontvangen. De activiteiten 

in de  2e helft van 2022 zijn in de jaarwisselingsbrief/mail van december 2022 

opgenomen. Voorgesteld wordt om beide informaties  als jaarverslag te 

beschouwen en voor kennisgeving aan te nemen. 

5. Jaarverslag 2022 penningmeester. Penningmeester Anneke gaat het verslag 

toelichten. Ook geeft zij haar visie op de toekomst  en de financiële gevolgen 

daarvan. 

6. Voorstel tot contributie aanpassing. Vanwege de forse verhoging van de 

energiekosten en kosten onderhoud gebouw wordt voorgesteld de jaarlijkse 

contributie voor alle leden te verhogen met € 5 per jaar naar € 20. Van leden 

die alle informatie + De Noariker Joargang per PTT-post ontvangen wordt een 

extra bijdrage van € 5 i.v.m de sterk gestegen portokosten gevraagd. Voor hen 

wordt de jaarcontributie dan €25.

7. Verslag kascontrole commissie. De kascontrolecommissie bestaande uit 

Annemieke Wesseldijk en Albert Bastiaansen doet verslag van haar 

bevindingen. 



8. Verkiezing nieuwe leden kascontrole commissie. Annemieke Wesseldijk en 

Albert Bastiaansen zijn aftredend. Vervangers zullen tijdens de vergadering 

worden gezocht.  

9. Bestuursverkiezingen. Johanna Reurink en Bertus Grijsen stellen hun plaats in 

het bestuur beschikbaar. Het bestuur stelt voor Alexandra van der Molen en 

Joop Seebus in de vacatures te benoemen. Leden kunnen namen van 

kandidaten voor aanvang van de vergadering, ondersteund door 10 leden, 

schriftelijk bij de secretaris indienen. Het bestuur zal z.s.m. uit haar midden 

een nieuwe voorzitter kiezen. Verder zijn wisseling van functies in het bestuur 

niet uitgesloten. Over beide zaken krijgt u tijdig informatie. 

10. Oud Noordijk Jubileum. Onze verenging bestaat op 1 mei 2023 40 jaar. Het 

bestuur wil deze mijlpaal in principe niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zijn 

een aantal suggesties gedaan hoe dit aan te pakken. Ook is aan de leden 

gevraagd om ook suggesties in te brengen en mee te werken aan de 

voorbereiding en uitvoering ervan. Op de vergadering zullen de reacties van 

de leden worden medegedeeld. Ook zal  een voorstel hoe verder te handelen 

worden ingebracht.

11. Activiteitenplan 2023. Ter vergadering zal het conceptplan aangeboden 

worden. De leden wordt gevraagd te adviseren.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

14. Pauze

15. Bioscoopmiddag, als in 1963. Wim Meerman is op ons verzoek in zijn 

filmarchief gedoken. Het resultaat zal hij ons laten zien. Het belooft een 

boeiende voorstelling te worden. 

Noordijk, 1 maart 2023

Secretaris Henk

    


