Notulen ledenvergadering Oranjevereniging en IJsclub Sion 9 juli 2021.
Aanwezigen; 15 personen, dit is incl. bestuur
1. Opening van de vergadering door voorzitter Hans Broekhuizen
Er is in 2020 geen vergadering geweest, helaas ook geen feest door de Coronamaatregelen. We
hopen uiteraard van harte dat dit vanaf dit jaar wel weer mogelijk is.
2. Notulen van de jaarvergadering 5 april 2019 worden gelezen.
3. Jaarverslag penningmeester wordt voorgelezen door voorzitter.
Hans neemt het woord over de eindtotalen van 2019 en 2020:
31-12-2019 €15.816,31-12-2020 €14.881,- op de bankrekening
We zijn op zoek naar een penningmeester, er zijn 2 mogelijke kandidaten aanwezig:
Sandra en Elly?
4. Kascommissie, doordat er geen Sionsfeest is geweest, is dit jaar ook geen kascontrole
gedaan. Patrick de Ruiter en Ruud Arkesteijn. Wel nog de balans opgemaakt door Lianne.
5. Jaarverslag voorgelezen door Marja.
6. Bestuursverkiezing;
Aftredend René van Veldhuizen, niet herkiesbaar
René heeft bestuursfunctie 10 jaar met veel plezier gedaan. Opgevallen: alle inzet die je erin stopt
terwijl de gemeente weinig terug geeft. Dit heeft veel energie gekost wat niet in verhouding was.
Hij stopt niet omdat het niet gezellig was. Het Sionsfeest heeft zeker nog kans van slagen.
Oude bestuur had moeite met de snelheid van de veranderingen. Uiteindelijk zeker positief om op
terug te kijken. Nieuwe tent regelen, oude tent was gewoon klaar.
Hulp van de scouting erbij. De lunch die Sylvia verzorgd tijdens de dagen. Hans had soms moeite met
de verandering maar wel erg blij met de aanvullende input en nieuwe drijfkracht.
René we zijn heel erg blij dat je ons met het feest nog wel wilt helpen. Cadeautje voor Rene als dank
voor al zijn inzet.
Aftredend Kimberley Wiersma
Kimberley heeft 2 feesten meegedraaid. Nadat Laura stopte is Kimberley begonnen. Typen, regelen
en schrijven. Fijn dat er snel dingen geregeld werden. Verslagen kwamen snel binnen wat erg fijn
was. Kimberley besloot ook om te stoppen. René stopte en was zelf ook wat drukker. Komt uit het
oude Sion en draagt de vereniging een warm hart toe. Schoonmoeder hielp ook mee toentertijd.
Leuk om zelf ook eindelijk iets te kunnen doen en groeide er zo bij in. Ledenadministratie blijft ze
onderhouden sinds het vertrek van Laura. Blij met nieuwe gezichten voor de vereniging. Jammer om
te zien hoeveel voorbereidingen er zijn en leuk feest. Na afloop mis je dan de mensen die willen
helpen met opruimen. Mist commitment vanuit de wijk dat extra mensen de handen uit de mouwen
steken. Bestuur was gewoon te veel om in de voorbereidingen te regelen. Ook voor Kimberley een
cadeautje. Hans zegt: dankjewel wat je voor ons hebt betekend en fijn dat je nog wilt blijven helpen
met de ledenadministratie.
Aftredend Danielle Voogt
Danielle is wat later aangeschoven en is ook oud bestuurslid. In 2019 is Danielle gestopt als
penningmeester. Circa 10 jaar in bestuur gezeten. Wil Danielle helpen met overdragen aan Sandra als
ze besluit om penningmeester te worden? Er moet een nieuwe laptop komen voor deze functie en
de vereniging.
Danielle wordt ook bedankt voor alle inzet. Fijn dat je nog steeds wilt helpen met het feest!
Dat waarderen we zeker.
Aanstelling bestuurslid John van Ruijven en Sietske Kroon, ze hebben er beiden veel zin in en zijn
heel enthousiast
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
Nieuwe aanmelding kascommissie: Bart. Achternaam ? Samen met Ruud Arkesteijn in 2022

8. Bespreking Sionsfeest
Dit jaar is er geen Sionskrant gemaakt. Dit is te kostbaar en tijdrovend. Daarnaast is het onzeker of er
een feest kan komen. Vanaf dit jaar denken wij er wel over na om kosten te gaan vragen voor de
kaartjes van het feest. Dit heeft meerdere redenen.
Kosten voor het feest waren in 2019: €26.000,- Winst: circa €36,We zijn als vereniging niet op winst uit, maar een klein beetje aanvulling in de kas is nooit verkeerd
om soms wat extra’s te kunnen doen als vereniging.
Nieuwe vrijwilligers en leden moet je lokken. Vaak werkt een persoonlijk benadering het best, dit
kost echter veel energie en tijd.
Groepsapp voor vrijwilligers aanmaken.
Drempel wat hoger vanuit de wijk. Ouder feest, mensen voelen zich er nog niet geheel thuis vanuit
de wijk. Het moet niet voor de wijk, maar met de wijk worden.
Vrijwilligers: Elly wil graag helpen maar wordt nooit gevraagd, hier moet actiever mee worden
omgegaan. Er moet actie komen naar de vrijwilligers. PR team nodig?
9. Mededelingen
Jarenlang heeft de ledenvergadering bij Marja in de schuur plaatsgevonden op vrijdagavond.
Het planbureau in de wijk heeft goede voorzieningen voor een vergadering, echter alleen tussen
maandag-donderdag. John zal daar informeren, ALV voor nu gepland op maandag 11 april 2022
in de boerderij van het programma bureau.
Verhoging lidmaatschap.
Kaarten mogelijk niet omhoog voor leden, maar gewoon gratis. Bij de deur wel meer vragen dan
vooraf in de voorverkoop. Bijv. €10,- niet leden en €15,- aan de deur. Hier wordt nog over gedacht
Verhoging consumpties, koffie en thee naar €2,- Muntjes €2,50 misschien naar €2,75 ?
Voorzitter hoopt dat het feest in augustus door kan gaan, maar vreest dat de overheid een andere
keus zal maken met nieuwe maatregelen.
Naast het terrein is de schoeiing is gedaan. Dit was hard nodig doordat de kant steeds meer begon af
te brokkelen. Dit was wel een grote kostenpost, maar noodzakelijk.
10. Rondvraag
Melinda vraagt of stichting 1818 geen optie is, subsidie kan hier worden aangevraagd -> hier komt
veel bij kijken als verantwoording van alle kosten in de vereniging. Melinda wil hier wel bij helpen.
QR code: uitbesteden aan de beveiliging, zij helpen al aan de toegangspoort met bandjes ed
Kan de Jeu de boules baan gebruikt worden? Bij de waterzuivering de heuvel voor zeephelling? Alle
activiteiten moeten wel veilig te bereiken zijn, ook voor kinderen.
Sylvia kan informeren wat het kost om vaten in te kopen via de tennis.
Vergelijken met de Duitse vaten?
Foto vaccinatiebewijs voor de bezoekers van het zeemanskoor.
Men is wel sceptisch over het zeemanskoor.
Plan B feest voor de kinderen organiseren. Feest organiseren welke de maatregelen toestaan.
Laura wil op vrijdag met haar team van de Buytenplaets de bar bemannen.
11. Voorzitter Hans sluit de vergadering en dankt de aanwezigen. Hierna Bingo!!

