
 

 
 

 

 

 

 

 

Donderdag 30 maart algemene leden vergadering. 

Voor agenda  en verslag zie de volgende zijde. 

Algemene Leden 
Vergadering 

Donderdag 30 maart Aanvang 20.00 uur 

Bingo:  Do. 2 en 9 maart, 6 en 13 april, 4 en 11 mei Aanvang 20.00 uur 

Ouderenbingo: Wo. 29 maart, 19 april en 17 mei Aanvang 14.00 uur 

Linedance: Wo. 1, 8, 22 en 29 maart 
        5, 12, 19, 26 april en 3 mei 

Aanvang 19.00 uur 

Klaverjassen en 
jokeren 

Di. 7, 14,21 en 28 maart  
      4, 18,25 april en 2 mei 

Aanvang 20.00 uur 

Darten Vr. 3 en 17 maart, 7 en 21 april, 5 mei Aanvang 20.00 uur 

Scrapbook & 
Kaarten maken 
Crea- avond 

Do. 23 maart, 27 april en 25 mei 
Za. 4 en 18 maart, 1 en 8 april, 6 mei 
Op dezelfde donderdagavonden, 23/3, 27/4, 25/5 

Aanvang 19.00 uur 
Aanvang 10.00 uur 
Aanvang 19.30 uur 

Salsa matinee Zo. 19 maart, 16 april en 21 mei Aanvang 16.00 uur 

Jill&Jillkids Wo. 22 maart, voorjaars-knutselen 
Wo. 5 april, paas-knutselen 
Vr. 12 mei verjaardagsfeestje Jill&Jills 1 jaar 

Aanvang 14.00 uur 
Aanvang 14.00 uur 
Aanvang 19.00 uur 

Crea ochtend Woensdag Aanvang 09.30 uur 

Koor Vrijdagochtend Aanvang 10.00 uur 

Bridge Nooit gedacht Vrijdagmiddag Aanvang 13.00 uur 

   

Oostdorp Omgeving 

Buurtvereniging                          Oostdorp & Omgeving 
Opgericht 15 februari 1935 

Dr. Mansveltkade 9 
2242 TZ Wassenaar 

Internet: www.oostdorpenomgeving.nl 
E-mail: info@oostdorpenomgeving.nl 

NL17INGB0003950233 
KvK 40409065 

Info Peter 0650590598    0704069783 



 

Handwerken, creatief zijn. Op woensdag ochtend is al een grote groep dames actief. Maar er komt 

steeds meer, de vraag of er ook op andere momenten van de dag er iets aan gedaan kan worden. Dit 

gaan wij nu proberen. Op de dinsdagmiddag vanaf, 14 maart om 13.30 uur. En één keer in de maand 

op de 4e donderdag van de maand ( 23 maart, 27 april en 25 mei). Wat kan je allemaal doen? Leren 

haken en breien, borduren, alles is mogelijk. Het uitwisselen van patronen en het uitwerken van 

ideeën. Ik ben een gediplomeerd en bevoegd lerares naaldvakken. En het goede bericht is dat mijn 

hulp gratis is. Heb je interesse neem dan contact met mij op via de mail akeizer@ziggo.nl of per 

telefoon 0622486313.   Ps. Werken aan een groot project heeft uiteindelijk dezelfde  ontspannende 

werking als mindfulness.                               Ada Keizer 

Notulen  ALV 30 maart 2022 
*1 Peter opent de vergadering door iedereen welkom te heten 
*2 De notulen worden goedgekeurd. 
*3 Ada, de secretaris, leest het verslag voor van wat er in de afgelopen jaren gebeurd is. Het aantreden van de nieuwe 
bestuursleden, Debby Gladpootjes, Hans en Thea Noordover, en het vertrek van de voorgaande bestuursleden. De gevolgen 
van Covid 19 op ons huishoudboekje, door minder inkomen, en afname van betalende leden.  
*4 Yvonne werd bedankt voor haar inzet in het bestuur gedurende afgelopen jaren. Zij kreeg een bos bloemen en een 
envelopje.  
*5 Peter, de voorzitter, geeft een vooruitblik van wat er in de toekomst staat te gebeuren. In het gebouw krijgen de vloer 
en de verwarming extra aandacht. De invoering van een app waardoor de gebruikers van de zaal en de barmedewerkers 
kunnen zien of onze ruimte vrij is en wie of er bardienst heeft. Debby gaat zich bezig houden met de communicatie. Thea 
gaat toezicht houden op de schoonmaak en het aanvullen van de bar. Peter staat open om een halve bingo-marathon en 
een bijeenkomst voor al onze leden te organiseren. Hij hoopt in de toekomst meer activiteiten te kunnen bezoeken. Wij 
willen de contributie niet verhogen, maar moeten, bij een verdere stijging van de kosten, deze waarschijnlijk in onze 
barprijzen gaan doorberekenen. We hebben verlies geleden in de afgelopen jaren o.a. door een aanslag van de belasting, 
die betaald moet worden. Hij spreekt zijn dank uit voor onze vrijwilligers en organisatoren.  
*6 Liana heeft het financieel verslag op de tafels gelegd. En beantwoord vragen van de aanwezigen. Line-dance en 
klaverjassen hebben hun eigen kas. De Gemeente Wassenaar heeft de organisatie van de OFN een compliment. Houdt er 
rekening mee dat in de week voor de OFN er geen activiteiten plaatsvinden. We lijden verlies door het niet doorgaan van de 
activiteiten, maar wij hoeven geen geld te maken. Het gaat om het plezier van de leden. De post contributie derden zijn de 
kosten die betaald moeten worden voor het gebruik van muziek (Buma). 
*7 De kascontrole heeft op 24 februari plaats gevonden en de penningmeester krijgt decharge. 
*8 Commissie voor de kascontrole: Ineke Holten en Rob Barnhoorn treden toe. Yvonne staat reserve. 
*9 Rondvraag: Sjaak vraagt of er een live muziek avond georganiseerd mag worden.    
Joop vraagt over de onderhoudskosten, over de dingen die stuk gaan en gemaakt moeten worden. Alle kasten worden 
nagelopen en daarna worden de nieuwe artikelen geplaatst.  
 Corinne meldt dat er weinig georganiseerd wordt voor jongeren. Zij zouden graag zelf iets willen organiseren. Zij en Poppie 
gaan in overleg met Debby 
Om 20.25 sluit Peter de vergadering en geeft hij het woord aan onze wijkagent.   
 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering Oostdorp en Omgeving donderdag 30 maart 2023   
1.  Opening door de voorzitter 
2.  Notulen 30 maart 2022 
3. Terugblik verenigingsjaar 2022 
4.  Vooruitblik verenigingsjaar 2022 
5. Financieel jaarverslag door de penningmeester 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Verkiezing kascontrolecommissie 
8. Rondvraag 
9. Sluiting van de ALV 
 
We sluiten de avond met een gratis rondje Bingo. 
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