
ALV 2017 
Aron opent de vergadering als algemeen bestuurslid, in ontbreken van een voorzitter. Hij 
heet iedereen welkom en benoemt de afwezigen. Daarna neemt hij de agenda door maar 
meldt wel dat er iets wordt afgeweken van deze planning, wat later zal blijken.  
 
Wat vorige jaarvergadering vergeten was wordt nu rechtgezet; Siep en Erna Broersma 
worden allebei tot erelid benoemd met goedkeuring van de aanwezigen. Siep zegt dat hij blij 
verrast is en zich zal blijven inzetten voor de speeltuin, samen met de mannen van de 
groenploeg. 
 
Na het benoemen van de twee nieuwe ereleden, worden ze beide nog even teruggeroepen 
voor de onthulling van een nieuw ‘toestel’; het ouder/kinderzitje. Deze is voorzien van een 
naamplaatje om de ‘Broersma’s’ te bedanken voor hun trouwe inzet voor de speeltuin. 
 
Hierna begint Stijn aan het doornemen van de notulen van de Algemene 
Ledenjaarvergadering van 2016. Deze worden goedgekeurd door de aanwezigen. Daarna 
wordt het jaarverslag voorgelezen. Over beide zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de 
zaal.  
 
Pieter Vincent begint daarna met het doornemen van de financiële cijfers. Het is Siep 
opgevallen dat het bedrag dat bij donateurs op de begroting staat minder hoog is 
uitgevallen. Pieter Vincent legt uit dat het nu vaker voorkomt dat donateurs er voor kiezen 
om tijdens het Taarten-Tuinfeest als sponsor op te treden. Hierdoor valt de donateurspost 
lager uit maar komt dat bedrag deels bij het Taarten-Tuinfeest weer terug.  
  Verder zijn er vragen over het aanvragen van gemeentelijke subsidie, waarop Pieter 
Vincent antwoordt dat het in 2016 niet gelukt is maar dat we het in de toekomst weer gaan 
proberen met een meerjarig plan.  
  Margriet vraagt hoe we in de toekomst omgaan met de aanschaf van nieuwe 
toestellen. Pieter antwoordt dat wij, als we geen subsidie kunnen krijgen, op zoek gaan naar 
andere manieren van financiering om eventueel toestellen aan te kunnen schaffen.  
 
Na een korte pauze komen we aan bij de kascontrolecommissie. Eerst wil Erna de 
complimenten geven aan Pieter Vincent. Hij had alles op orde. Nic Koomen voegt toe dat er 
erg zorgvuldig is gewerkt, en dat dat ook zeker moet blijven gebeuren. De 
kascontrolecommissie wil in het vervolg alleen met de penningmeester de kas controleren.  
 
 Omdat Cor Westerveld geen lid meer is van de speeltuin, is het reservelid komen te 
vervallen en zoeken we nu twee leden die de kascontrole willen doen. Gareth Burke meldt 
zich, nu hij uit het bestuur is getreden en nog lid is mag hij dit doen. Als reservelid melden 
Bas Vasse en Henk Groot zich. Na overleg wordt besloten om Henk Groot als reservelid van 
de kascontrolecommissie aan te wijzen. 
 
De openingstijden blijven ongewijzigd. De speeltuin blijft 7 dagen per week open. Ook de 
entreeprijs en het jaarkaarttarief ondervinden geen wijzigingen en worden vastgesteld op 
respectievelijk 2,25 euro en 22,00 euro.  
 



Dan volgt een puntje dat niet op de agenda staat; de aankoop van een ‘nieuw’ 
kassasysteem. Die is op de dag van de vergadering opgehaald door Aron en Stijn. Met deze 
geavanceerde kassa is het mogelijk om dag-/week-/maand-/ en jaarcijfers op te vragen, ook 
op afstand. Dit maakt het voor de penningmeester makkelijk om de cijfers in te zien en voor 
de vrijwilligers overzichtelijk om aankopen aan te slaan.  
 
Hierna is het moment aangebroken dat Aron veel mensen mag bedanken; Lia Koomen wordt 
bedankt voor haar jarenlange inzet als boekhouder en benoemd als lid van verdienste. 
Simone van Diepen wordt ook bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. Zij verlaat de 
speeltuin vanwege haar zwangerschap. Dan wordt Gareth Burke bedankt voor zijn jaren in 
het bestuur. Allen ontvangen een bosje bloemen en een bon. 
 
Voor de bestuursverkiezing zijn vice-voorzitter Gareth Burke en voorzitter Bob Sikkema 
beide aftredend en niet herkiesbaar. Dan wordt de nieuwe voorzitter geïntroduceerd. Paul 
Botman is helaas niet lijfelijk aanwezig, maar stelt zich voor met een kort filmpje vanuit zijn 
vakantiebestemming in Zuid-Afrika. Het filmpje wordt met applaus ontvangen en Paul 
Botman wordt door de aanwezigen goedgekeurd als voorzitter. Hierna wordt nog een 
kandidaat voor bestuurslid voorgesteld; Menno Hoekstra. Ook hij wordt met applaus en 
goedkeuring ontvangen in het bestuur. Menno neemt plaats voorin de zaal bij de rest van 
het bestuur. Ook wordt Angelique Venekamp opgenomen in het bestuur als 
vrijwilligerscoördinator. Ook zij neemt plaats aan de bestuurstafel.  
 
Rondvraag 

- Henk Groot vraagt of er nu standaard twee vrijwilligers worden ingeroosterd. Aron 
antwoordt dat dat alleen in het hoogseizoen zal gebeuren als het echt nodig is.  

- Peter Rood meldt dat er niet echt een bedankje is geweest voor Bob, die aftreedt uit 
het bestuur. Aron wilde het bewaren tot het einde van de vergadering maar geeft nu 
dan toch ook een bosje bloemen aan Bob Sikkema. 

- Paul de Bruin wenst het nieuwe bestuur veel succes en het beste voor het komende 
seizoen. 

- Siep Broersma wil graag Aron in het bijzonder een groot compliment geven omdat hij 
in de afgelopen jaren in de speeltuin veel op zich heeft genomen. Ook bedankt hij de 
evenementencommissie voor hun inzet bij het Taarten-Tuinfeest.  

 
Aron Hooijman sluit de vergadering. 
 
 


