Jaarvergadering Vereniging voor Volksvermaken LMS 2017
Aanwezig: Rita Ritskes, Margreet Smit, Arjan van Houten, Hindrik Kooistra, Erwin vd Let, Romke
Bruining, Mark Kooistra, Sandra Oosterhoff, Fokje vd Let, Richard Regeling, Frans Smit, Riekje Drijver,
Ineke Walda, Louw Walda, Amarins vd Molen, Rob Holleman, Arend vd Berg, Dennis Dijkstra, Frans
Romkes, Jaap Ritskes
Afmeldingen: Sybren Bouma, Denise de Jong
1. Opening door Margreet, welkom.
2. Mededelingen/ingekomen stukken:
- Wordt nieuwe bar gebouwd, Arend en Jaap gaan dit doen.
- Afgelopen half jaar bezig geweest om blauwe container op sportveld te plaatsen,
vergunningen zijn afgewezen. Gelukkig mogen we de container van RH gebruiken.
- Amerins vd Molen helpt ons met werven fondsen, is bestuur erg blij mee, ook met haar
verdere inbreng.
Ingekomen stukken
- Vergunningen zijn binnen bij gemeente , overeenkomsten Adriaans, vd Laan, muziek 3x,
van Kammen zijn ontvangen.
3. Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen.
4. Financieel verslag; geen opmerkingen/vragen.
5. Begroting 2017: vraag van Arend over verlies van 1500. Fokje: winst van vorig jaar was 1884
euro en er is nu 1500 gereserveerd voor nieuwe bar. Verder geen vragen.
6. Verslag kascommissie. Arend en Rob hebben dit gecontroleerd. Er zijn geen
onregelmatigheden gevonden. Wel paar opmerkingen tav kleine puntjes. Er wordt de
penningmeester decharge verleend.
Arend gaat eruit en Rob blijft nog een jaar. Nieuw lid wordt Richard Regeling, reserve blijft
Harmen Bouma. Margreet bedankt de kascommissie.
7. Bestuursverkiezing: Hindrik Kooistra is voorgesteld als bestuurslid, benoeming wordt
goedgekeurd. Aftredend als commissielid zijn Geert Mud en Sybren Bouma, beide krijgen
een bloemetje en VVV bon. Jose Well wordt benoemd nieuw commissielid.
8. Programma wordt besproken.
9. Rondvraag: Riekje geeft aan dat ouderen activiteit best moeilijk is te vullen is, zijn best
verwend. Frans R vraagt of zo iets als cabaret (afgelopen zondag) niet wat is voor vrijdag
avond is, geeft ouder publiek ook iets om voor te komen. Margreet geeft aan dat we gaan
kijken wat mogelijk is.
Ineke vraagt of muntverkoop in tent is, ja. Caravan is weg dus kassa en muntverkoop in de
tent..
10. Sluiting om 20.30 uur.

