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Jaarvergadering 19 maart 2018
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededeling:
Notulen vorige vergadering: geen vragen of opmerkingen.
Financieel verslag.
Richard geeft hier tekst en uitleg over.
Hemmie Toebes en Rene Spekschoor hebben de kascontrole uitgevoerd en naast
wat tips, geen opmerkingen op het financiële verslag van 2017. Beide personen
worden hiervoor bedankt.
De kascontrole over het financiële verslag van 2018 wordt volgend jaar gedaan
door Hemmie Toebes en Paulien Krabbenborg.
De fietstocht op Koningsdag was dit jaar iets minder goed bezocht dit kwam
door het minder mooie weer. Het was verder geslaagd, het was een mooie
fietstocht, onderweg een goed verzorgde pauze plek bij een boer in de buurt van
de Veldhoek, hier hadden we pannenkoeken en koffie broodjes .Ook hadden we
live muziek ,twee dames op een trekharmonica erg gezellig. Hier hebben we
financieel niet veel aan overgehouden. Ook volgend jaar is de fietstocht op 27
april Koningsdag.
De kermis was dit jaar ook weer goed verzorgd; de kerkmis met de harmonie
en hun mooie muziek, de versierde fietsen van de kinderen, de zeskamp met
ieder jaar nieuwe spellen, de schutterij met het vogelschieten en de horeca met
een mooie tentopstelling in de Mollemanswei. Ook dit jaar goede muziek die in
de tent speelde. Kortom een geslaagd feest.
Zwarte cross: Dit is het weekend voor Feestcommissieleden en vrijwilligers om
onze kas te spekken. Wel een dag hard werken bij de Timp, ook wel weer erg
gezellig.
Na afloop van dit weekend gezamenlijk op terras bij Inge even na borrelen.

De ijsbaan: Ja dit jaar hadden we vier dagen ijs gehad,was een groot plezier
voor groot en klein, super leuke dagen gehad. Verder is er ook wel weer een en
ander aan onder houd gedaan. Kaart verkoop, als er ijs op komst is kan men
genoeg voor uit kijken en kijken voor hoeveel dagen men een kaart wil hebben,
dan kan men aan de kassa een dagkaart of een weekkaart kopen. Dit is goed
bevallen en we gaan hier dan ook mee door.
Sinterklaas: Het Sinterklaasfeest is ieder jaar ook weer een mooi feest.
De voorbereidingen zijn al erg leuk, de aankleding van de pastorie als
slaapkamer voor Sinterklaas en Zwartepiet, de snoepzakjes en het aankleden van
het Parochiehuis. De koetsier van het paard met zijn mooie koets ging voorop
samen met Schutterij en de zwarte pieten. De harmonie die zijn mooie
Sinterklaasliedjes speelt in het Parochiehuis, de geluidsman voor optimaal
geluid en iedereen die ik vergeten ben hartelijk dank voor jullie inzet.
Sinterklaas heeft al gezegd dan hij zeker volgend jaar weer naar Zieuwent zal
komen met zo n warm onthaal.
Activiteiten komend jaar:Als er ijs is natuurlijk de ijsbaan.
27 april Koningsdag fietstocht.
Kermis 2 ,3 en 4 juni
7 oktober 2018 autosterrit.
Intocht Sinterklaas een week na de landelijke intocht.
Leden die aftreden: Sandra Meekes
Jos Kolkman na 26 jaar.
Leden die kunnen stoppen en herkiesbaar zijn:Rianne IJzerreef.
Richard Spexgoor.
Ido Klein Holkenborg.
Erik Stemerdink.
Linda Schotman.
Laurens Ontstenk.
Leden die kunnen stoppen en niet herkiesbaar zijn:Martin Wossink.
Tevens willen we Guus Klokman bedanken voor zijn jaren lange inzet en willen
hem dan ook een bos bloemen overhandigen.
Zij zijn bedankt voor hun jarenlange inzet en word een bos bloemen
overhandigd.
We stellen ook een nieuw lid voor: Welkom bij de FC Zieuwent Jos Kolkman.
Rond vraag: Verder waren er geen vragen en de voorzitter bedankt een ieder
voor zijn /haar aandacht en wenst iedereen een goede avond verder bij het
Zieuwents Belang.
Voorzitter: Martin Wossink

Secretaris: Erik Stemerdink

